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Sammanfattning 

Föreliggande studie berör musikens roll och möjlighet i arbetet med förskolans demokratiska 

uppdrag och studiens syfte är att undersöka på vilka sätt förskolans musikaktiviteter kan 

användas som ett verktyg för att främja det demokratiska arbetet i verksamheten. Studien gör ett 

försök att applicera ett deliberativt demokratiperspektiv på musikaktiviteter i förskolan och tar 

således avstamp i Habermas och Deweys tankar om demokrati och kommunikation. Studien är 

gjord i etnografisk anda med hjälp av deltagande observationer genomförda i förskolemiljö. 

Resultatet har därefter analyserats utifrån tre olika aspekter av det deliberativa samtalet samt 

utifrån de situationer där deliberativ kommunikation iakttagits. 

Studiens huvudsakliga resultat visar att det deliberativa samtalet framträder i verksamheten på 

flera olika sätt. Barnen uttrycker sig med röst, kropp och instrument och gör på så sätt sig själva 

delaktiga i den musikaliska kommunikationen. De bemöter också varandras uttryck på ett 

respektfullt sätt, bland annat genom spegling, samt möts i musikaliska dialoger där de söker 

gemensamma vägar i musicerandet. Här blir både överläggning och strävan efter enighet tydligt 

framträdande. Studiens resultat visar också att olika sammanhang kan främja eller hindra den 

deliberativa kommunikationens närvaro. Möjliggörandet av rörelse och instrumentspel i 

musikaktiviteterna är inslag som verkar gynnande för det deliberativa samtalet, samtidigt som 

verksamhetens regler på vissa sätt verkar hindrande. 
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Inledning 

Att planera, genomföra och formulera denna studie har känts som en lång och ofta långsam 

process, men utan tvekan en lärorik sådan. Valet av ämne är ett försök att ringa in två områden 

som jag anser vara både viktiga, intressanta och roliga inom förskolläraryrket och verksamheten, 

det vill säga musik och demokrati. Musik har alltid legat mig varmt om hjärtat och jag anser att 

detta är något alla barn har rätt att få vara en del av och ta del i under sin vistelse i förskolan. 

Kombinationen musik och små barn, tillika kopplingen mellan musik och demokrati, kan sägas 

vara relativt outforskade områden och min förhoppning är att jag genom denna studie ska göra 

vad jag kan för att bidra med en, om än så liten, del i argumentationen för musikens vikt i barns 

liv.  

Jag vill passa på att tacka min handledare Cecilia Ferm Thorgersen för ett roligt samarbete, 

kloka råd och god vägledning. Utan hennes uppmuntrande och uppmanande ord hade denna 

examensuppsats inte sett ut på det vis den gör idag. 
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Bakgrund 

De barn som befinner sig i förskolan förväntas i ett framtida perspektiv bli aktiva deltagare i ett 

demokratiskt grundat, hållbart samhälle. Utvecklingen av ett sådant samhälle grundar sig på att 

det finns en gemensam värdegrund som möjliggör demokratin och att dessa värden är 

medvetandegjorda och befästa hos både den enskilde individen och olika grupper i samhället 

(SOU 2000:1, 2000, s. 18). Förskolan har i arbetet med utvecklingen och fortlevnaden av ett 

sådant samhälle en mycket avgörande och självklar roll då verksamheten utgör en viktig arena 

under barndomen (Karlsson, 2009, s. 16 och 19). Här förväntas barnen tillsammans med 

varandra och vuxna socialiseras in i ett komplicerat system av accepterade värden och normer för 

att behärska ett socialt gemensamt liv (Persson, 2010, s. 36). 

Demokrati är en ständig och både viktig och aktuell fråga i vårt samhälle och i vår omvärld, 

något vi övertygas och påminns om dagligen genom nyhetssändningarnas rapporter. 

Diskussionerna kring ämnet verkar aldrig sina och frågan är om de ens borde det. 

Utbildningssystemets roll i fostran av den demokratiska medborgaren är en ständigt pågående 

debatt, på alltifrån styrdokumentsnivå till samtal om lokala mål och arbetslagsdiskussioner. Frågor 

kring varför, när och på vilket sätt demokrati ska ges en plats i utbildning och fostran är objekt 

för en diskussion som inte bör ta slut utan ständigt förnyas och fyllas på med nya tankar, idéer 

och förslag. I dagsläget finns det inget rätt eller absolut svar på hur det demokratiska uppdraget 

ska förverkligas och det blir därför av största vikt att på olika sätt närma sig och studera detta 

område.  

Från statlig sida blir förväntningarna på förskolan synliga i de styrdokument som formulerats 

för verksamheten. I dessa dokument återfinns grundäggande demokratiska värden och 

förhållningssätt som förväntade utgångspunkter för verksamhetens arbete (Karlsson, 2009, s. 17). 

De första avsnitten i förskolans läroplan (Lpfö98, 2010, s. 4) lyfter fram och beskriver det 

samhällsuppdrag som förskolan är ålagd att genomföra. I detta uppdrag förväntas verksamheten 

bland annat förmedla vårt samhälles grundläggande värden, där den demokratiska aspekten spelar 

en central roll. Där tydliggörs att en av förskolans viktigaste uppgifter är att ”förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar 

som det svenska samhället vilar på” (Lpfö98, 2010, s. 4). Vidare görs ett flertal försök att klargöra 

vad dessa demokratiska värderingar kan innebära. Det skrivs fram att barnen ska ges möjlighet att 

utveckla respekt och ansvar, både för varandra och för den gemensamma miljön, att kunna leva 

sig in i hur andra känner och att förstå att alla har lika värde. Barnen ska också få möjlighet att 

utveckla förmågan att uttrycka sig, att påverka och känna delaktighet, till exempel genom 

samarbete och medbestämmande. Till grund för dessa förmågor ligger en social, kommunikativ 

kompetens som förskolan ska gynna för att barnen ska kunna delta i den gemensamma 

demokratiska arena förskolan ska utgöra.  
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Att uttrycka sig och kommunicera 

Ett barn har hundra språk men berövas nittionio. 

Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen. 

De tvingar oss att tänka utan kropp och handla utan huvud. 

  (Loris Malaguzzi i Dahlberg och Åsén, 2005, s. 189) 

 

Loris Malaguzzis tänkvärda ord får inleda detta avsnitt som gör ett försök att beskriva människan 

som kommunicerande varelse och ett sätt att se på kommunikation. Människan är social och i 

stor utsträckning beroende av sociala gemenskaper med andra människor. I citatet ovan uttrycks 

att människan föds med många språk men att vi förlorar förmågan att uttrycka oss med flera av 

dessa språk genom att vissa av dem värderas högre än andra. Vårt verbala språk är starkt kopplat 

till vårt intellekt och vårt teoretiska kunnande medan andra språk, såsom musik, bild eller dans, 

har givits en starkare koppling till praktiskt kunnande. Malaguzzis ord väcker tankar kring vikten 

av att se människan som en helhet och inte skilja intellektet från kroppen eller teorin från 

praktiken. En utgångspunkt som stämmer överens med bilden av en musisk människa, ett 

begrepp som både Jon-Roar Bjørkvold (2005) och Margaretha Grahn (2005) försökt förklara och 

fördjupa. Att utgå från människan som musisk innebär en helhetssyn på människan där en 

persons alla olika intelligenser, språk och kunskaper ses som viktiga och användbara, det är inte 

enbart det logiska som ges status utan också de estetiska uttrycksformerna spelar en viktig roll för 

den musiska människan. Det handlar om att kommunicera, lära och leva med hela sin kropp och 

själ (Bjørkvold, 2005). Grahn (2005, s. 89) belyser samma problematik som Malaguzzi när hon 

ifrågasätter varför den intellektuella kunskapen ofta försvinner i sammanhang där estetisk eller 

konstnärlig verksamhet står i fokus. I sin studie ger hon en historisk bakgrund till begreppen 

estetiskt och musiskt och försöker sätta ord på hur ett musiskt förhållningssätt till lärande skulle 

kunna se ut.  

Bjørkvold väljer att ta avstamp i människan som musisk och låter oss följa utvecklingen från 

foster till spädbarn och vidare ut i livet. Han menar precis som Malaguzzi uttrycker ovan att vi 

har många olika språk. Han tillägger att musiken är vårt första, det är ur den som vårt verbala 

språk växer fram. Han hävdar att det är i den tidiga, musikaliskt grundade, kommunikationen, 

som bygger på rytm, tempo och dynamik som individen invigs i en kommunicerande kultur och 

existens. Människan föds som social varelse med behov av att uttrycka sig, och däri behöver vi 

använda alla våra språk (Bjørkvold, 2005, s. 19, 29, 45). Även Anna Ehrlin (2012, s. 45) ansluter 

sig till ett liknande synsätt. Hon tar utgångspunkt i en relativistisk syn på musik och skriver att 

vårt språk bygger på olika musikaliska komponenter, såsom rytm och klang. Utifrån ett synsätt av 

detta slag är musik en nedärvd kommunikationsförmåga och ett av flera språk som människan 

föds med. 

Att definiera språk på detta sätt kan kopplas till ett vidgat textbegrepp, ett synsätt där även de 

konstnärliga språken, som musik, bild och dans, innefattas i begreppet. Carina Fast (2008, s. 96-
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97) tar utgångspunkt i begreppet literacy och beskriver ett liknande tankesätt där musik är en av 

vägarna in i en språklig gemenskap. Styrdokumenten för skolan har sedan Lgr 80 uttryckt och 

uppmuntrat att språk ska ses som mer än bara tal och skrift, det kan även innefatta till exempel 

musik (Gottberg, 2009, s. 33). Också läroplanen för förskolan stöder detta synsätt genom att 

föreskriva att kommunikation genom olika uttrycksformer, där bland annat musik omnämns, ska 

fungera som både metod och innehåll för verksamheten (Lpfö98, 2010, s. 7). Att se på språk på 

detta pluralistiska sätt berikar människan och ger henne fler vägar till kommunikation och social 

kontakt med andra. Med musiken som ett av våra många språk möjliggörs också kommunikation, 

kontakt och uttryck även vid avsaknad av ett verbalt språk (Ehrlin, 2012, s. 144). Detta ger till 

exempel också det lilla barnet, som ej ännu utvecklat sitt talspråk till fullo, en chans att förmedla 

tankar och känslor. 

Synen på demokrati 

Demokratiuppdraget i förskolan är brett och innefattar många olika aspekter. Det går att se 

demokratiska aspekter i förskolans utformning då Lpfö 98 (2010, s. 5) uttrycker att utbildningen 

ska vara likvärdig för alla barn oavsett vart i landet man bor. Verksamheten förväntas också 

anpassas till alla barns behov och förutsättningar vilket är avgörande för att alla barn ska kunna 

delta. I läroplanen föreskrivs också att det i förskolan ska finnas en öppenhet för barns olika 

uppfattningar och åsikter, verksamheten ska ge barnen möjligheter att påverka genom att få 

chans att vidareutveckla egna planer och ges möjlighet till inflytande på verksamhetens innehåll 

och genomförande med tankar, åsikter och intressen (Lpfö98, 2010, s. 5, 9, 12).  

Ofta stannar tankarna kring förskolans demokratiarbete i att barnen ska få vara med och 

bestämma eller göra olika val, och att ges möjlighet att påverka sin vardag och den verksamhet 

barnet är en del av lyfts fram som avgörande. Dessa aspekter av demokrati är viktiga och bör vara 

en självklar del i förskolans verksamhet. Men med musik som utgångspunkt görs i föreliggande 

studie ett försök att ytterligare vidga demokratibegreppet till att innefatta rätten till delaktighet i 

en social gemenskap och att få ta del i en ömsesidig kommunikation (Qvarsell, 2011). 

Synen på demokrati som rätten till att uttrycka sig och kommunicera blir alltså central. I 

förhållande till musikaktiviteter i förskolan kan olika former av uttryck lyftas fram. En 

uttrycksform är den verbala och innefattar barnens rätt att uttrycka tankar, åsikter och känslor 

med sitt verbala språk. En annan kan ses som det musikaliska uttrycket och därmed barnens rätt 

till att få uttrycka sig med hjälp av röst, sång, rörelse och instrument i en musikalisk gemenskap. 

Att dessa båda former av uttryck presenteras separat betyder dock inte att de ska ses som 

oberoende av varandra, utan snarare som att de båda är viktiga verktyg som tillsammans, och i 

samspel med andra former av uttryck, möjliggör barns kommunikation med omvärlden. Det blir 

intressant att undersöka på vilka sätt dessa uttryck bemöts, båda av pedagogerna och de andra 

barnen, och på så sätt hur kommunikationen möjliggörs. Det är först i mötet mellan uttrycket 

och bemötandet som en ömsesidig kommunikation kan tänkas uppstå, det ensamma uttrycket får 
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inte mycket värde om det inte möts av andra individer i en respektfull gemenskap. Syftet med 

denna studie blir därmed att undersöka hur den aspekt av demokrati som här presenteras som 

barnens rätt till att kommunicera med sin omvärld, kan möjliggöras och ges utrymme i förskolans 

musikaktiviteter. Detta är tänkt att göras genom att belysa hur olika handlingar, val och 

bemötanden, både från pedagoger och barn, kan leda till att den demokratiska kommunikationen 

och rätten till att uttrycka sig gynnas eller hindras. 

Ett demokratiskt helhetstänk 

”Det viktigaste ordet i demokratin 

stavas varken ”jag” eller ”du” 

utan vi”. 

 (SOU 2000:1, 2000, s. 19) 

 

I läroplanen för förskolan, Lpfö98 (2010, s.4) står det beskrivet att förskolans verksamhet ska 

”bedrivas i demokratiska former” och att den på detta sätt ska ge barnen möjlighet att förstå 

ramarna för ett demokratiskt samhälle. Detta torde innebära att en undervisning om demokratiska 

värderingar och handlingar inte räcker till utan att verksamheten i sig bör vila på en demokratisk 

grund och att demokrati lärs genom barnens egna aktiva deltagande och medverkan. 

Undervisning kan aldrig sägas vara värderingsfri vilket ger att en undervisningssituation alltid bör 

ses som en överföring av normer och värden (Persson, 2010, s. 158). Demokratiarbetet kan i och 

med det inte avskärmas till en egen aktivitet utan bör finnas insprängd i hela förskolans 

verksamhet (Persson, 2010, s. 158). Det kan därmed ses som intressant att studera hur 

demokratiarbetet i förskolan kan förverkligas i verksamhetens olika aktiviteter. Att arbeta med 

musik i förskola och skola både möjliggör och kräver utvecklandet av en vi-känsla präglad av 

samarbete och gruppsammanhållning. Musik är precis som vi sett ovan en social aktivitet och 

handlar i hög grad om att lyssna till och vara lyhörd för varandra (Aurell-Hellström & Linzander, 

1989, s. 9). Denna studie gör således ett försök att belysa en del av förskolans demokratiarbete, 

med musikaktiviteter som utgångspunkt och avgränsning. 
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Litteraturöversikt 

I följande kapitel görs ett försök att belysa forskningsläget både kring demokratiska och 

musikaliska aspekter i förskolans verksamhet, samt ett försök att lyfta fram tankar kring 

kopplingen mellan musik och demokrati. Efter en översikt över tidigare forskning följer en 

fördjupning av de teoretiska perspektiv och begrepp som föreliggande studie tar avstamp i. 

Tidigare forskning 

Nedan presenteras tre områden eller aspekter vilka kan ses som relevanta utifrån studiens syfte. 

Då forskningsområdet musik och demokrati ännu är relativt outforskat, särskilt i förhållande till 

förskolans praktik, presenteras också studier som på olika sätt behandlar de två områdena 

separat. Avsikten är att redogöra för hur forskningen ser på dessa olika områden och att försöka 

ringa in den syn som föreliggande studie har som utgångspunkt. 

Demokrati i förskolans verksamhet 

Rauni Karlssons (2009) avhandling Demokratiska värden i förskolebarns vardag utgår från synen på 

förskolan som en värdegrundsförmedlare och tar avstamp i barns relationer och de kulturer de 

gemensamt skapar. Syftet är att behandla och undersöka hur de demokratiska värdena ansvar, 

omsorg och respekt, gestaltar sig mellan barnen. Karlssons demokratisyn grundar sig i 

värdegrunden, såsom den formuleras i Lpfö98, och hon utgår från att barn genom sina 

gemensamma handlingar skapar och återskapar sociala kontexter och att demokratiska värden är 

en del i denna process (Karlsson, 2009, s. 13). Karlssons studie tar avstamp i teorier om makt och 

positionering i mellanmänskliga relationer och den fokuserar fler aspekter av demokrati och 

undersöker ett vidare demokratibegrepp än denna studie har för avsikt att göra. Hennes resultat 

visar att de demokratiska värdena blir synliga på flera olika sätt i barnens vardag. De tar ansvar 

för regler och allas delaktighet, de visar omsorg för andras välbefinnande och tillhörighet och de 

visar respekt för andras intressen och lärarens position för att nämna några av områdena 

(Karlsson, 2009, s. 115, 133, 147).  

Beroende på utgångspunkt kan barns inflytande ses och tolkas på många olika sätt. Två stora 

skillnader som Kristina Westlund (2011, s. 145) lyfter fram är en individorienterad och en 

gemenskapsorienterad uppfattning av frihet, deltagande och inflytande. Hon presenterar i sin 

licentiatuppsats Pedagogers arbete med barns inflytande en demokratididaktisk studie med fokus på hur 

pedagoger möjliggör barns demokratiutövande i förskolans verksamhet. Studien tar avstamp i en 

kritiskt relationell demokratisyn där Westlund hävdar att begreppet inflytande bör vidgas från att 

enbart innefatta beslutsfattande utifrån den enskilda individen till att också lyfta fram rättigheten 

att uttrycka sig och delta i kommunikation och gemenskap. Hon utvidgar demokratiperspektivet 
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och ger deltagande en central roll och kommunikation och olikheter lyfts fram som viktiga 

aspekter. I detta sammanhang handlar kommunikation om att göra plats för lust, förmågor och 

den unika rösten i det gemensamma samtalet och stort värde läggs vid att lyfta fram olikheter, 

både kopplat till att personerna i sig är olika och att kommunikationen sker genom olika 

uttryckssätt (Westlund, 2011, s. 47, 50). Genom att använda det relationella perspektivet vill 

Westlund poängtera vikten av att se demokrati som existerande i sociala sammanhang och som 

en process snarare än ett mål att nå (Westlund, 2011, s. 42-43). Hon lyfter fram en 

samhällscentrerad, kommunikativ demokratisyn med rötter i Jürgen Habermas teorier kring 

dialog och deltagande med lika förutsättningar och rättigheter och gör kopplingar till en 

deliberativ demokratisyn (Westlund, 2011, s. 46-47). Studiens resultat visar att pedagogerna 

arbetar med barns inflytande och delaktighet på flera sätt, bland annat genom att skapa utrymme 

för samtal och att uppmuntra kommunikation, likväl som att låta barn välja och bestämma. Hon 

menar dock att det inte bara är arbetsformerna som påverkar barnens möjligheter till inflytande 

utan lika mycket vikt läggs vid pedagogernas förhållningssätt (Westlund, 2011, s. 164) 

Också Anette Emilson (2008) tar avstamp i Habermas teorier om kommunikativt handlande 

och likvärdiga kommunikativa sammanhang. I studien Det önskvärda barnet är syftet att studera 

fostransbegreppet i förskolans verksamhet utifrån olika aspekter, däribland den demokratiska. I 

sitt resonemang kring demokratisk fostran utgår Emilson (2008, s. 29) från begreppen delaktighet 

och inflytande och definierar delaktighet som en process i vilken individen samspelar med både 

sin sociala och fysiska omgivning. Hon utvecklar sitt resonemang med att delaktighet påverkas av 

både egen vilja och yttre förutsättningar, vilket är ett resonemang som överensstämmer med hur 

föreliggande studie har för avsikt att behandla detta fenomen. Emilsons studie bygger på 

empiriskt material från tre tidigare publicerade artiklar. Resultatet från de två första artiklarna 

visar att barns möjlighet till delaktighet i och inflytande på verksamheten avgörs av de 

kommunikativa praktiker som används i de pedagogiska situationerna och att graden av 

lärarkontroll är betydelsefull. Den tredje artikeln har således fungerat som en fördjupning av de 

tidigare resultaten och försökt belysa vilka olika värden som genereras genom kommunikation. 

Resultaten visar att både demokratiska och disciplinerande värden kommuniceras i verksamheten 

och att detta sker på olika sätt. Att notera är slutsatserna om att demokratiska värden förmedlas 

genom kommunikativt handlande och att delaktighet främst ses som ett kollektivt värde. 

Avslutningsvis efterfrågas en medvetenhet kring det faktum att hur kommunikationen används 

påverkar vad som förmedlas i situationen (Emilson 2008, s. 82-83). 

Musik i förskolans verksamhet 

Området musik, musikalitet och små barn kan sägas vara relativt outforskat och ett flertal 

forskare har efterfrågat fler empiriska studier kring ämnet (Still, 2011, s. 17). I avhandlingen 

Musikalisk lärandemiljö – planerade musikaktiviteter med småbarn i daghem presenterar Johanna Still sina 

resultat kring en studie om planerade musikaktiviteter i småbarns daghemsmiljö. Syftet med 
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studien är att undersöka hur pedagogerna möjliggör musikaliskt erfarande (Still, 2011, s. 18). 

Studien visar på flera intressanta resultat, bland annat att pedagogerna i sitt val av barnvisor både 

för vidare ett kulturarv och ger barnen tillgång till nya sånger. Still visar också att pedagogerna 

under musikaktiviteterna ofta fokuserar på barnens språkliga och sociala utveckling snarare än 

den musikaliska och att de vid instrumentanvändning lägger vikt vid hanteringen av dessa. När 

barnen får spendera tid i musikhörnan, med tillgång till många olika instrument, kan man dock se 

att de med stort engagemang och entusiasm undersöker och utforskar instrumenten, spelar på 

dem på mindre traditionella sätt och använder dem för att ackompanjera sig själv och andra (Still, 

2011, s. 241). Stills avhandling lyfter också fram att de ofta mycket lärarstyrda musikaktiviteterna 

medför litet eller obefintligt utrymme för barnens egna uttryck (Still, 2011, s. 224). 

Anna Ehrlins (2012) avhandling Att lära av och med varandra behandlar arbetet med musik i 

förskolan både utifrån dess funktion och dess plats i verksamheten. Erlin (2012, s. 50), liksom 

Bjørkvold, utgår från att människan föds musisk och att musiken är vårt första språk. Hon utgår 

från begreppen delaktighet och kommunikation men innebörden av dessa kan sägas skilja sig på 

vissa sätt från ovan presenterade studier. Begreppet kommunikation ges en bred innebörd och 

innefattar både talat språk och olika musikaliska uttryck. Delaktighet lyfts fram som rätten till att 

uttrycka sig, bli hörd och delta i ömsesidig kommunikation men Ehrlin fördjupar begreppet 

genom att ett sociokulturellt perspektiv används som utgångspunkt (Ehrlin, 2012, s. 17-18). Det 

är utifrån ett språkligt lärande som barnen ska möjliggöras delaktighet i kommunikativa 

sammanhang då det enligt ett sociokulturellt synsätt är genom språk och sociala sammanhang 

som kunskap erhålls och befästs. Denna syn på delaktighet stämmer därmed inte tillfullo överens 

med hur delaktighet används i föreliggande studie, där delaktighet mer anses vara en demokratisk 

rättighet än en lärprocess. Ehrlins (2012, s. 160) resultat visar bland annat att musikaktiviteter i 

förskolan på ett bra sätt möjliggör för barnen att delta i gemensamt uttryck och sociala 

gemenskaper men att detta påverkas av hur barnet klarar av detta deltagande, eftersom ett icke 

accepterat beteende leder till exkludering från den sociala gemenskapen. Ehrlin kommer också 

fram till att musikaktiviteterna möjliggör att barnen lär av varandra och att de genom 

musikutövandet får med sig kunskaper som kan vara användbara även i andra sammanhang, 

såsom att till exempel vara lyhörda för varandra (Ehrlin, 2012, s. 154). 

Musiken och demokratin 

Tidigare har ett vidgat demokratibegrepp introducerats och avsikten är att i detta avsnitt försöka 

förklara närmare vad detta kan innebära. Birgitta Qvarsell (2011, s. 66) lyfter i sin artikel 

Demokrati som möjlighet i små barns liv och verksamhet fram en demokratisyn för verksamhet med små 

barn innehållande något mer än att bara vara med och bestämma. Hon försöker i sin artikel lyfta 

fram hur kultur, estetik och demokrati kan vara viktiga värden i små barns vardag och att en 

demokratisk aspekt kan vara att få uttrycka sig och därmed också ges möjlighet att utveckla 

verktyg för detta (Qvarsell, 2011, s. 65-66). Författaren väljer att se på detta ur ett kulturradikalt 
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demokratiperspektiv vilket hon, kopplat till musik, definierar som att låta barnen vara delaktiga i 

en kulturell gemenskap där deras uttryck tillsammans med andras möts i ömsesidighet. Qvarsell 

(2011, s. 65) menar att demokrati i små barns livsvärld närmast kan ses som att vara del av och ta 

del i en gemenskap och att skapa och leva tillsammans och här får estetiska dimensioner en viktig 

roll. För att öka barns möjligheter att kunna vara en del i kommunikativa sammanhang blir det 

betydelsefullt att de får chansen att utveckla olika uttrycksformer, så som till exempel musik. 

Detta torde vidga deras repertoar av kommunikativa förmågor vilket gör dem bättre rustade för 

att få tillgång till sociala sammanhang och aktivt delta i dessa (Qvarsell, 2011, s. 72). Detta synsätt 

kan sägas stämma väl överens med synen på demokrati i denna studie och visar på ett bra sätt hur 

man kan tänka kring ett samspel mellan musik och demokrati. Qvarsell (2011, s. 72-73) avslutar 

med att understryka att etiska värden, som respekt och ömsesidighet, i alla möten och relationer 

mellan människor, där inberäknat musikaliska sammanahang, är viktiga delar i vad demokrati kan 

innebära för de minsta barnen. Hon poängterar att det inte bara handlar om de värden som 

barnen förväntas ta till sig för att utvecklas till demokratiska medborgare, utan att det mest 

avgörande är att dessa värden speglas i verksamheten och att barn och pedagoger möts i 

respektfulla sammanhang i nuet. 

Både Lauri Väkevä och Heidi Westerlund är exempel på andra forskare som varit inne på 

sambandet mellan musik och demokrati. I artikeln The ”method” of democracy in music education (2007) 

skriver de gemensamt om musikundervisning och dess förhållande till demokrati utifrån Deweys 

tankar om estetiska upplevelser och hans motvilja att skilja dessa från vardagslivet. Författarna 

utmejslar två tankesätt inom musikundervisning. Det ena grundar sig på en klassisk syn på musik 

och styrs av konservativa traditionella värden medan den andra tar avstamp i Deweys tankar om 

att mål och medel inte får skiljas åt, att processen ska vara det som är viktigt och att dessa måste 

samarbeta för att människor tillsammans ska uppnå en känsla av helhet i undervisningen (Väkevä 

och Westerlund, 2007, s. 99). Detta ger att undervisningen också bör vara meningsfull för 

eleverna och inte enbart i sig själv och att musikens och de estetiska upplevelsernas värden inte 

bestäms av tradition utan söks i eleverna själva. Författarna menar att musikundervisning på 

demokratisk grund ständigt måste söka efter nya samarbetsmöjligheter och meningsfullhet i 

relation till elevernas erfarande och kontextuella behov (Väkevä och Westerlund, 2007, s. 103). 

Vad som anses meningsfullt kan enbart avgöras utifrån den kontext undervisningen befinner sig i 

och i relation till de människor som deltar i denna kontext. Författarna avslutar med att poängtera 

att denna sorts öppenhet bör ses som grunden för en musikundervisning baserad på 

demokratiska värden (Väkevä och Westerlund, 2007, s. 104). 

Väkevä (2007) för också själv ett liknande resonemang i sin artikel Art education, the art of 

education and the art of life. Väkevä (2007, s. 3) diskuterar Deweys begrepp ”the art of life”, ett 

begrepp som utgår från att den kultur eller kontext vi lever i har en förmåga att påverka och 

förändra oss. Utifrån detta beskriver författaren två olika sammanhängande aspekter av 

musikundervisning. Den första handlar om just ”the art of life” som kan ses som den allmänna 
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utbildningskonsten eller som Väkevä beskriver det, ”the civic art, or the moral art, of 

participation in a democratic culture” (2007, s. 3). Den andra aspekten är den del av utbildningen 

som syftar till utvecklandet av musikaliska färdigheter. Väkevä (2007, s. 3) skriver fortsatt att om 

”the art of life” ska ses som ett mål för all undervisning måste de delar av undervisningen som 

faller under den andra aspekten, alltså det musikaliska kunnandet, hela tiden sikta mot den första, 

vilken innefattar ”the art of life”. Utifrån detta synsätt blir moraliska, medborgerliga och 

demokratiska värden och normer en del av all undervisning och en del av vår gemensamma 

kontext och kultur.  

Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna för föreliggande studie tar avstamp i John Deweys tankar om 

demokrati och utbildning. Utbildning bör här ses som, vad Dewey (1999, s. 36) uttrycker som, 

”livets sociala kontinuitet” vilket han förklarar med att ett samhälle behöver gemensamma mål, 

föreställningar och önskningar och att utbildingen ges uppgiften att överföra dessa från en 

generation till en annan. Dewey utgår från att individens normer och värden skapas utifrån det 

sociala sammanhang man ingår i. Barn kan ses gå från att till en början vara omedvetna om dessa 

gemensamma mål till att genom socialisation förändra sin attityd och bli aktivt intresserade av det 

gemensamma (Dewey, 1999, s. 37-38). För att nå fram till detta demokratiska samhälle där alla 

strävar mot gemensamma mål krävs att individen görs delaktig och känner delaktighet. Det 

handlar om rätten att få ta del av och vara delaktig i en gemenskap och ett socialt kommunikativt 

sammanhang. Förskolans verksamhet förväntas sträva mot att genomföras under demokratiska 

former. Med Deweys tankar som utgångspunkt kan det därmed anses relevant att närmare 

studera hur verksamheten på olika sätt kan påverka möjligheten att få vara en kommunikativ part 

i ett socialt sammanhang, vilket är en av föreliggande studies avsikter. Den utgår från att 

musikaktiviteter i förskolan är exempel på sådana kommunikativa tillfällen. Detta grundas i 

teorier om att musiken är ett av människans många språk (se bland annat Bjørkvold, 2005; Erlin, 

2012). 

Dewey (1999, s. 46) menar att miljön, då i meningen social miljö, har en stark inverkan på hur 

individens delaktighet och verksamhet möjliggörs. Han förtydligar genom följande citat; ”miljön 

består av de villkor som gynnar eller hindrar, stimulerar eller hämmar en levande varelses 

karaktäristiska verksamheter.” (Dewey, 1999, s. 46). Detta torde innebära att den sociala miljön, 

vilken pedagoger och barn skapar tillsammans, påverkar det demokratiska arbetet i förskolan och 

det är utifrån denna sociala miljö, med dess förmodade möjligheter och hinder, som föreliggande 

studie har för avsikt att studera musikaliska kommunikativa möten mellan de olika sociala 

aktörerna i verksamheten. Skolan och förskolan blir viktiga arenor för kommunikation som 

formar attityder. Det är miljöer som är skapade för att påverka och det är genom påverkan på 

miljön som vi kan påverka attityder (Dewey, 1999, s. 38). Dewey (1999, s. 27) talar om ett 

demokratiskt samhälle som ett öppet kommunicerande samhälle och han talar om rätten till 
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kommunikation och till att uttrycka sig. Med utgångspunkt i detta kan det ses som en rättighet att 

få möjlighet att uttrycka sig själv, sina åsikter, tankar och känslor och att i detta mötas med 

respekt. Det genererar ett pluralistiskt samhälle där olikheterna tas tillvara och ses och upplevs 

som positiva. Det handlar om en ömsesidig kommunikation (Dewey, 1999, s. 27). I detta 

sammanhang bör begreppet uttryck, precis som tidigare presenterats, tolkas som att innefatta 

både verbal och musikalisk kommunikation, vilken inrymmer både röst, sång, rörelse och 

instrumentspel. Detta uttryck bör också ses som unikt då en förutsättning är att barnen själva 

väljer fritt hur de vill agera, röra sig, låta eller spela. 

Många andra filosofer har tagit utgångspunkt i John Deweys tankar. Den deliberativa 

demokratin och det deliberativa samtalet är exempel på teorier som vuxit fram ur Deweys 

pragmatism och pedagogiska filosofier. En deliberativ demokrati bygger enligt Jürgen Habermas 

på att människor inte handlar individuellt utifrån egna intressen utan istället utifrån gemensamma, 

intersubjektiva praktiker (Habermas, 1995). Han anser att den deliberativa demokratin är i behov 

av sociala praktiker med gemensamma etiska mål och värden för att skapa en strävan mot det 

som anses vara det allmänna bästa. Detta styrks med resonemanget att människans bild av sig 

själv blir synlig enbart genom kommunikativa situationer där gemensamma nämnare och 

åsiktspluralism synliggörs (Habermas, 1995, s. 83-84). I skapandet av en deliberativ grundhållning 

hos människor kan utbildning sägas spela en central roll då skola och förskola utgör en passande 

arena där utvecklandet av kommunikativa färdigheter och rättigheter kan möjliggöras (Englund, 

2004, s. 61-62).  

Deweys teorier tillsammans med Jürgen Habermas tankar om bland annat kommunikativt 

handlande utgör grundstenar för det deliberativa samtalet (Englund, 2004, s. 57). Till en början är 

det viktigt att här göra åtskillnad mellan deliberativ demokrati och deliberativa 

samtal/kommunikation. Tomas Englund (2006, s. 506-507) presenterar två viktiga aspekter som 

skiljer dem åt. Det ena är att deliberativ demokrati alltid ses som sammankopplad med någon 

form av politiskt beslutsfattande medan detta inte är fallet vad gäller det deliberativa samtalet. 

Deliberativ demokrati förutsätter också likvärdiga politiska deltagare vilket är en aspekt som 

sällan är aktuell vid deliberativa samtal i skola eller förskola, där läraren nästan alltid har den 

större auktoriteten. Det deliberativa samtalet kännetecknas av inklusion och deltagande som en 

rättighet. En vilja att delta får aldrig hindras men en person kan heller aldrig tvingas att vara 

delaktig (Theodorsson, 2004, s. 42). Englund (2004, s. 62-65) har, utifrån egna och andras 

tolkning av Habermas texter, lyft fram ett antal karaktäristiska drag för vad ett deliberativt samtal 

kan innebära. De viktigaste aspekterna kan sammanfattas som vikten av att en pluralism i åsikter 

och synsätt lyfts fram, ges plats och ställs mot varandra. Också en ömsesidighet i 

kommunikationen eftersträvas och ett respektfullt bemötande av motsatta uttalanden är 

avgörande. I detta innefattas bland annat att lyssna på varandras argument. Englund menar vidare 

att det i det deliberativa samtalet ska finnas utrymme för att ifrågasätta traditionella åsikter och att 

det bör finnas en strävan efter att nå konsensus, men att detta inte alltid är möjligt. 
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Vid formulerandet av dessa drag utgår Englund (2004) från bilden av att det deliberativa 

samtalet är begränsat till att innefatta argumentation av något slag. I förhållande till föreliggande 

studie som har musik som utgångspunkt kan detta te sig aningens svårgreppbart. Dock finns det 

ett antal kopplingar mellan dragen i deliberativa samtal och aspekter av gemensamt 

musikutövande som blir intressanta att uppmärksamma, då utgångspunkten är att den 

musikaliska situationen också bör ses som en kommunikativ praktik. När valet görs att se 

musiken som ett kommunikativt verktyg och uttrycksmedel och ett av människans många språk 

blir det naturligt att också se musikalisk kommunikation som en sorts ”samtal”. I detta 

musikaliska samtal blir olika aspekter av det deliberativa samtalet viktiga som utgångspunkt för ett 

gemensamt musicerande. Att få uttrycka sig med sin unika röst, sina åsikter, tankar eller känslor, 

blir minst lika viktigt i en musikalisk situation som i en verbal diskussion eller argumentation. Att 

dessa olika uttryck lyssnas till och bemöts med respekt och tolerans och på så sätt leder till en 

ömsesidighet i kommunikationen blir också här en avgörande aspekt. Musicerandet bygger 

därmed på ett antal unika röster med olika viljor, föreställningar och känslor och för att dessa ska 

mötas i en musikalisk kommunikativ praktik och gemensamt musicerande ska möjliggöras krävs 

att dessa olika röster på ett vis överlägger och möts i en ömsesidig kommunikation som på många 

sätt liknar den i det deliberativa samtalet. 

Centrala begrepp 

Ett antal begrepp, kopplade till föreliggande uppsats demokratiperspektiv, har förklarats i detta 

litteraturöversiktskapitel. Intentionen är att i detta avslutande avsnitt försöka sammanfatta de 

viktigaste, centrala begrepp som sedan ska användas i analys och diskussion av uppsatsens 

resultat. Då uppsatsens barn- och människosyn utgår från en kommunikativ, musisk människa 

som använder alla sina sinnen och intelligenser för att lära och leva blev valet av ett 

demokratiperspektiv med kommunikativ grund viktigt. Deliberativ demokrati är ett begrepp med 

inspiration hämtad från bland annat John Deweys tankar. Han menar att människor måste ha 

gemensamma mål att sträva mot, och en känsla av delaktighet i denna strävan, för att kunna 

skapa ett fungerande samhälle (Dewey, 1999, s. 36). Utifrån detta kan den deliberativa 

demokratins huvudsakliga mål sägas vara att stärka legitimiteten i demokratin genom att beslut 

fattas utifrån noggrann, gemensam överläggning där olika åsikter och synvinklar ges plats 

(Englund, 2006, s. 506). Deliberativ kommunikation och deliberativa samtal, vilka fokuseras i 

denna uppsats, kan därmed sägas spela en viktig roll för den deliberativa demokratin. Som 

tidigare nämnts skiljer sig dessa deliberativa samtal, i ett förskole- eller skolperspektiv, från den 

deliberativa demokratin i stort genom att samtalen inte behöver innebära fattande av 

demokratiska beslut. Deliberativ kommunikation kan sägas vara en strävan mot att alla deltagare, 

genom diskussion och överläggning, finner värden som alla kan enas om. Det handlar alltså om 

att aktivt lyssna till och ta del av olika åsikter för att utifrån denna mångfasetterade och 

pluralistiska bild av verkligheten avgöra vad som är det gemensamma bästa (Englund, 2006, s. 
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503). Det deliberativa samtalet kan sägas innefatta olika aspekter, vilka Englund (2004, s. 62-65) 

lyfter fram. De aspekter som fokuseras i föreliggande uppsats är uttryckspluralism, ömsesidighet 

och överläggning. Ett samtal i deliberativ anda innebär därmed att rätten till det fria uttrycket är 

en viktig faktor för att uttryckspluralism ska möjliggöras. Det deliberativa samtalet innebär även 

att de fria uttrycken ska bemötas på ett respektfullt, ömsesidigt sätt och att dessa uttryck blir 

inlägg i ett samtal som genom överläggning strävar mot en gemensam enighet. 
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Syfte och frågeställningar 

Föreliggande studie intresserar sig för möjliggörandet av demokratiskt grundad kommunikation i 

musikaliskt grundade aktiviteter i förskolan. Varje barn som deltar i förskolans verksamhet har 

rätt att ta del av och utveckla musik som ett verktyg för uttryck och kommunikation. I ett 

demokratiskt perspektiv ger musik, tillsammans med verbalt språk och andra estetiska 

uttrycksformer, varje barn en djupare och vidare möjlighet till kommunikation och 

utgångspunkten är att ännu ett välutvecklat och fördjupat mänskligt språk ger barnet tillträde till 

ytterligare en kommunikativ kanal. Det handlar om att som individ inte begränsas till ett språk 

utan att erbjudas en mångfald av uttrycksmöjligheter. Varje barn har också rätt till en verksamhet 

grundad på demokratiska värderingar, där de ges möjlighet att känna delaktighet och ta del i 

kommunikativa sammanhang. Men hur genomförs då denna musikaliska kommunikation på 

demokratisk grund och vad krävs av barn och pedagoger för att den ska möjliggöras? Studien tar 

sin utgångspunkt i dessa frågor och har för avsikt att undersöka musikaktiviteter ur ett 

kommunikativt perspektiv utifrån tidigare beskrivna tankar om demokratisk ömsesidig 

kommunikation och deliberativa samtal, teorier grundade i bland annat Dewey och Habermas. 

Syftet med denna studie är att undersöka på vilka sätt musikaktiviteter, och musik som ett 

mänskligt språk, kan användas som ett verktyg i förskolan för att bidra till verksamhetens 

demokratiarbete, med utgångspunkt i en kommunikativ demokratisyn. Utifrån detta syfte har 

följande frågeställningar formulerats. 
 

- På vilka sätt kan olika aspekter av det deliberativa samtalet sägas bli synliga i den 

studerade förskolans musikaktiviteter?  

- Vilka inslag i musikaktiviteterna verkar gynna närvaron av aspekter av det deliberativa 

samtalet? 

- Vilka hinder för deliberativ kommunikation kan iakttas? 
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Metod 

Föreliggande studie syftar till att undersöka det deliberativa samtalets synlighet, möjligheter och 

hinder i verksamhetens musikaliska praktik. Forskningsobjektet utgörs av barns och pedagogers 

konkreta handlingar och agerande i musikaliska möten och det blir därmed relevant att utgå från 

observation som metod, vilket kan försvaras på flera sätt. För det första kan det anses vara svårt 

för barn att sätt ord på och beskriva sin egen roll i kommunikationen vilket är ett av de tillfällen 

då observation är en relevant metod (Esaiasson m.fl., 2010, s. 344). För det andra är 

demokratiarbetet något som förskollärare förväntas sträva efter. En medvetenhet kring detta hos 

pedagogen, kan leda till att denne i en intervju eller enkät uttrycker hur man skulle vilja arbeta 

eller tror att man arbetar med demokrati vilket kanske inte stämmer överens med det faktiska 

skeendet i verksamheten. Det kan sålunda misstänkas finnas en viss skillnad mellan det 

pedagogen uttrycker och vad som faktiskt görs, vilket är ännu ett tillfälle där observation anses 

lämplig som metod (Esaiasson m.fl., 2010, s. 344). Även om intervju inte är en lämplig metod för 

studien har informella samtal använts för att komplettera observationsmaterialet. Samtalen med 

pedagogerna har utgått från observationerna och genomförts i syfte att konfirmera tolkningar av 

situationerna. Följande kapitel har för avsikt att beskriva den datainsamlingsmetod studien 

grundar sig på, den förskola och de avdelningar studien genomförts på och den metod som 

använts vid analysen av materialet. Slutligen förs ett resonemang kring studiens reliabilitet och 

validitet och etiska aspekter som är aktuella för studien berörs. 

Metod för datainsamling 

Datainsamling, bearbetning och analys av materialet kan i mångt och mycket sägas vara 

genomförd i etnografisk anda. Detta är en aktiv, kvalitativ forskningsansats där forskaren, under 

en längre tid, befinner sig i det sociala sammanhang som studeras. En etnografisk forskare kan 

sägas försöka förstå människors handlingar och ageranden genom att se bortom dessa (Kullberg, 

2004, s. 12-13). Etnografen intar en deltagande roll i sammanhanget och använder sig ofta av 

flera olika metoder, såsom observationer och formella och informella intervjuer. I denna studie 

har både deltagande observation och informella samtal med två av pedagogerna använts. Dock 

har inte lika mycket tid spenderats ute på fältet som en forskare med etnografisk utgångspunkt 

normalt sett skulle göra. Jag har inte heller interagerat med barnen och varit lika delaktig i deras 

vardagliga situationer i den grad som etnografisk forskning bygger på, då tidsramen varit liten. 

Att använda observation som metod kan se ut på många olika sätt. Observationer kan ha olika 

grad av struktur och observatörens deltagandegrad kan variera. Strukturen på observationen 

bestäms bland annat av dess syfte. Om avsikten är att göra en mer kvantitativ studie eller att testa 

en i förväg formulerad teori eller hypotes kan en mer strukturerad observation, med utgångpunkt 
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i ett observationsschema, anses mer passande (Esaiasson mfl., 2010, s. 348). Datainsamlingen är 

här genomförd med hjälp av deltagande observationer, vilket är en mer ostrukturerad 

observationsform och innebär att man går in i situationerna med ett öppet sinne. Detta anses 

vara den viktigaste delen i en etnografisk studie då det är en metod där man genom deltagande i 

den verklighet man intresserar sig för får tillgång till informanternas handlingar och agerande. Det 

handlar om att använda sina sinnen och att gå in i observationssituationerna med en hög grad av 

uppmärksamhet och nyfikenhet och ”engagemang, aktivt lyssnande, intensiv observation” blir 

viktiga aspekter (Kullberg, 2004, s. 91, 97). Då denna studie gör en mer kvalitativ ansats och inte 

har för avsikt att testa i förväg formulerade kategorier eller teorier valdes ostrukturerade 

observationer. 

Urval 

Observationerna genomfördes på en förskola där det sedan tidigare fanns en etablerad kontakt 

med både pedagoger, förskolechef och flera av barnen. Valet av förskola kan motiveras på flera 

sätt. För det första möjliggjorde den tidigare kontakten med förskolan att det blev lättare att få 

tillgång till deras praktik. En annan anledning var att denna förskola arbetar utifrån den 

pedagogiska filosofi som utvecklats i Reggio Emilia i Italien. Som tidigare beskrivits är ett 

kännetecken för denna pedagogiska inspiration att de utgår från att barnet föds med möjlighet att 

kommunicera på många olika språk och alla dessa språk ges lika värde. Detta gjorde att deras 

filosofi och därmed deras arbetssätt antogs stämma bra överens med utgångspunkten i 

föreliggande studie. Slutligen fanns det en medvetenhet om att personalen på denna förskola 

arbetar aktivt och ofta med musik vilket gav en försäkran om att det skulle vara en del av 

verksamheten. Något som var avgörande då studien fokuserar just musikaktiviteter av olika 

karaktär. 

Förskolan 

Förskolan består av fyra avdelningar vars grupper utgörs av barn i samma åldrar, alltså 

åldershomogena grupper. Observationerna genomfördes på alla fyra avdelningarna och innefattar 

därmed barn i åldrarna ett till fem år. Tre olika pedagoger stod i centrum för observationerna 

även om flera pedagoger, vid de flesta tillfällen, medverkade vid de olika aktiviteterna. En av 

dessa pedagoger arbetar mycket aktivt med musik och har också fortbildat sig inom ämnet. 

Kontakten togs via mail med en pedagog på förskolan, vilken tillsammans med förskolechefen 

fattade beslut om att observationerna fick genomföras. Efter att dessa beslut hade fattats fortsatte 

kontakten via telefon där tider och struktur kring observationstillfällena organiserades och 

bestämdes. Informationsbrev och medgivandeblanketter gavs till barnens vårdnadshavare för 

möjlighet att samtycka till, eller avböja barnets medverkan (se Bilaga 1 och 2). Ingen 
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vårdnadshavare motsatte sig observation och därmed har det observerade materialet kunnat 

användas i sin helhet utan tvång att bortse från vissa delar. 

Studiens genomförande 

Det observerade materialet samlades in under totalt åtta dagar. Av dessa var tre dagar heldagar 

medan resterande dagar utgjorts av förmiddagar. Under heldagarna observerades både planerade 

och mer spontana musikaktiviteter medan det under förmiddagarna enbart var planerade 

aktiviteter som observerades. Jag såg alltid till att befinna mig i verksamheten en stund innan 

musikaktiviteterna skulle ta sin början för att ge barnen möjlighet att vänja sig vid min närvaro 

och att ställa frågor om anledningen till mitt besök. Jag valde att anta rollen som deltagare-som-

observatör, viket innebär att alla inblandade är medvetna om observatörens roll i sammanhanget 

och känner till observatörens syfte med att vara där (Kullberg, 2004, s. 95). Vid de flesta 

observationstillfällen valde jag att stå utanför den pågående aktiviteten för att kunna föra löpande 

anteckningar under aktivitetens gång. Vid ett fåtal tillfällen valde jag istället att delta i aktiviteten 

och antecknat i efterhand eftersom jag ansåg att min passiva närvaro störde barnen.  

Observationerna dokumenterades med hjälp av fältanteckningar, vilka jag i största möjliga 

mån förde under aktivitetens gång. Dessa producerades med hjälp av papper och penna. Redan i 

denna tidiga dokumentation försökte jag skilja mellan vad som verkligen hände och vad som var 

mina egna tolkningar av situationen. Jag försökte gå in i observationssituationerna med ett öppet 

sinne och hade för avsikt att försöka dokumentera så mycket som möjligt av aktiviteterna, fri från 

i förväg konstruerade teman eller kategorier. Dock visade sig detta vara mycket svårt och 

efterhand valde jag att försöka skriva så mycket som möjligt men att också acceptera att jag 

ibland valde bort vissa delar av aktiviteten till förmån för händelser och situationer som jag fann 

mer relevanta i förhållande till studiens syfte. Det är viktigt att minnas att observation inte på 

något sätt är en objektiv metod utan att den ständigt står i relation till en subjektiv process där 

observatören fattar beslut om vad som observeras, vad som dokumenteras och vad som tolkas 

som viktigt (Kullberg, 2004). 

Material 

Kullberg (2004, s. 13) menar att en etnografisk studie både omfattas av datainsamling och 

dataproduktion. Vid deltagande observationer kan observatören själv sägas producera sitt 

material utifrån de situationer hon eller han givits tillgång till. I föreliggande studie utgörs 

materialet å ena sidan av renskrivna fältanteckningar, vilka gör ett försökt att beskriva 

händelseförloppet i de observerade situationerna. Den andra delen av materialet består således av 

de reflektionstexter som grundar sig på direkta tolkningar och de tidiga analyser som gjordes i 

direkt anslutning till observationstillfällena. 
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Databearbetning och analysmetod 

I direkt anslutning till aktiviteterna skrevs fältanteckningarna rent med dator som verktyg. Jag 

försökte här skilja på vad som var direkt beskrivande text och vad som var mina egna tolkningar 

och tidiga analyser av situationerna. Min avsikt var att renskrivningen alltid skulle ske i direkt 

anslutning till situationen eftersom minnesbilden fortfarande är relativt tydlig vid detta tillfälle. 

Detta resulterade i att de renskrivna fältanteckningarna kompletterades med information som ej 

hunnit skrivas ner vid observationstillfället. Utifrån denna dokumentation har jag sedan, med 

undantag för ett tillfälle, suttit ner med pedagogen som ledde aktiviteten och fört ett informellt 

samtal kring mina observationer och tolkningar. Detta var enbart för att försäkra mig om att 

mina och pedagogens tolkningar av intentionen med olika inslag i aktiviteterna inte skilde sig åt 

för mycket och material som framkom under dessa samtal kommer inte att lyftas fram och 

analyseras i resultatkapitlet. 

Analysen av insamlad empiri genomfördes även den i etnografisk anda och har därmed 

utgjorts av en fortlöpande och en avslutande analysprocess (Kullberg, 2004, s. 176). Kullberg 

(2004, s. 178) menar att en etnografisk forskare aldrig går teorilös ut på fältet och att man ständigt 

måste växla mellan data och teori. Detta innebär att tidiga analyser i förhållande till det man ser 

alltid görs, men att man måste kunna skilja mellan dessa och det rent beskrivande, vilket jag 

försökt göra genom att skapa två olika sorters texter, beskrivningar av händelseförloppet och 

reflektionstexter. Reflektionstexterna utgör studiens fortlöpande analys och bygger på spontana 

tolkningar som gjorts i förhållande till studiens teoretiska utgångspunkter. Den fortlöpande 

analysen har sedan använts som utgångspunkt för den avslutande analysen, vilken kan ses som en 

fördjupning av den första.  

När observationsarbetet hade avslutats lästes både beskrivande och reflekterande texter 

igenom två gånger för att ge en översiktlig bild av materialet. Efter detta gjordes en tredje 

genomläsning utifrån tre aspekter av det deliberativa samtalet. Dessa är barnens fria uttryck, 

bemötandet av uttrycket i ömsesidig kommunikation och musikalisk överläggning och enighet, 

vilka beskrivs närmare i resultatkapitlet. Aspekterna framträdde under den fortlöpande analysen 

och användes som kategorier i den avslutande analysprocessen för att synliggöra på vilka olika 

sätt den deliberativa kommunikationen har framträtt i materialet. Genom detta första steg i den 

avslutande analysen har sammanhang eller situationer där det deliberativa samtalet blivit synligt 

ringats in vilket blir viktigt för att behandla studiens andra och tredje frågeställning. Utifrån dessa 

sammanhang har en kategorisering gjorts av hur olika inslag i dessa kan anses gynna eller hindra 

deliberativa samtal. Denna kategorisering har avgjorts av huruvida den deliberativa 

kommunikationens tre aspekter har kunnat tillvaratas. Mönster framträdde således kring inslag 

som ofta verkade bidra till ett gynnande och främjande klimat för deliberativ kommunikation och 

kring inslag som av någon anledning verkade ha en negativ effekt på närvaron av det deliberativa 

samtalet. 
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Metodreflektion 

En del beslut som tagits innan observationerna påbörjades fick under datainsamlinsprocessen 

övervägas igen och ibland förändras. Dessa har tidigare nämnts i metodkapitlet och rör 

deltagandet som observatör och problemen som uppstod vid antecknandet. Beslutet var sedan 

innan att jag inte skulle delta i aktiviteterna för att göra så lite påverkan som möjligt på gruppen. 

Dock upplevde jag att min passivitet ibland verkade påverka barnen mer än mitt deltagande och 

vid dessa tillfällen gjordes valet att avstå från antecknandet och istället agera som en del av 

gruppen. Min närvaro kan ha påverkat både den normala kommunikationen dem emellan och 

dessa tillfällens dokumentation, då det saknades stödanteckningar vid renskrivandet. Beslutet om 

att försöka anteckna allt som sker visade sig inte fungera och efterhand valde jag att det var 

acceptabelt att bortse från vissa delar till förmån för vad som i stunden ansågs mest relevant. Att 

ha möjligheten att återkomma till fältet och förändra det som fungerar dåligt är en av etnografens 

styrkor (Kullberg, 2004, s. 105). Detta kan dock ha påverkat datainsamlingen och vissa delar med 

relevans kan ha missats.  

I förhållande till studiens reliabilitet och validitet blir det viktigt att lyfta fram problematiken 

med att barnen i vissa sammanhang i analysen antas göra sig, och känna sig, delaktiga. Då 

delaktighet i grund och botten bör ses som en individuell upplevelse och känsla är det svårt att 

avgöra detta genom observationer. Därmed kan avsaknaden av barnens egna utlåtanden i frågan, 

vilka till exempel kunde ha fåtts genom kompletterande intervjuer, sägas påverka studiens 

reliabilitet och validitet negativt. Dock ska här tilläggas att ett aktivt val gjorts i förhållande till 

datainsamlingen att avstå från intervjuer då studien behandlar ett ämne som är svårt för små barn 

att sätta ord på, vilket gör observationer mer tillförlitliga (Esaiasson m.fl., 2010, s. 344). Något 

som också är viktigt att lyfta fram som en brist i studiens datainsamling är att enbart 

fältanteckningar har gjorts. Om tillfällena hade dokumenterats med video hade det varit möjligt 

att gå tillbaka till situationerna och omvärdera tolkningar och analyser, vilket hade givit studien en 

större validitet och reliabilitet. Dock har varje steg av både observations- och analysprocessen 

noggrant dokumenterats skriftligen vilket kan sägas öka reliabiliteten (Kullberg, 2004, s. 76). Att 

några av informanterna, i detta fall pedagogerna, fått chansen att ta del av och kommentera 

materialet i informella samtal ökar också studiens validitet (Kullberg, 2004, s. 75). Studiens 

generaliserbarhet är låg, både av den anledningen att materialet samlats in på enbart en förskola 

och att datainsamlingen genomförts under en kort tidsperiod. Båda dessa komponenter ger 

tillsammans ett ganska snävt material som varken kan eller bör användas för att bekräfta några 

övergripande generaliserbara resultat. 

Etiska överväganden 

Ett viktigt etiskt krav för denna studie är informationskravet vilket innebär att informanterna har 

rätt att får reda på syftet med studien och hur den kommer genomföras (Vetenskapsrådet, 2012, 
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s. 7). Då denna studie involverar små barn var det en självklarhet att genom brev och personligt 

möte komma i kontakt med barnens vårdnadshavare. Ett informationsbrev, med en strävan efter 

att inte använda ett för formellt språk, har skrivits fram, så att vårdnadshavarna till fullo kan 

förstå vad studien går ut på (Se bilaga 1). Även om jag kommer att observera relativt små barn är 

det minst lika viktigt att informera även dem om syftet med min närvaro. Genom att ofta befinna 

mig i verksamheten utan att observera har jag givit barnen mycket tid att ställa frågor kring min 

roll. 

Samman med informationsbrevet gavs också en medgivandeblankett ut till vårdnadshavarna 

(se Bilaga 2). Då jag under min studie kommit i kontakt med små barn är det i första hand deras 

vårdnadshavare som har givit medgivande till, eller motsatt sig, barnets deltagande. De har också 

blivit informerade om att de när som helst har rätt att dra tillbaka detta medgivande. Detta är 

kopplat till det etiska samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2012, s. 9).  

För att uppfylla kraven om konfidentialitet och nyttjande av det insamlade materialet 

(Vetenskapsrådet, 2012, s. 12, 14) har både barn och föräldrar i informationsbrevet blivit lovade 

anonymitet och att det i studien inte ska gå att identifiera enskilda barn. Det blir då viktigt att 

anonymisera fältanteckningar och också att förvara dessa på ett sätt så att ingen utomstående kan 

få tillgång till dem. Brevet lyfte också fram information kring att det insamlade materialet enbart 

kommer användas som forskningsunderlag och inte på annat vis kommer exponeras. Detta 

innebär att fältanteckningarna kan användas till att belysa olika resultat i denna studie men efter 

det ska dessa inte längre nyttjas, och då möjligen, och högst troligt, förstöras. 
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Resultat och analys 

Föreliggande studies syfte är att undersöka på vilka sätt musikaktiviteter, och det musikaliska 

språket, kan vara verktyg i ett kommunikativt grundat demokratiarbete i förskolans verksamhet. I 

processen med att bearbeta och analysera empirin har tre aspekter av det deliberativa samtalet 

använts för att synliggöra deliberativ kommunikation i de musikaliska sammanhangen. Dessa 

aspekter kommer att utgöra teman i resultatets inledande del, vilken har för avsikt att belysa och 

behandla studiens första frågeställning, det vill säga På vilka sätt kan olika aspekter av det deliberativa 

samtalet sägas bli synligt i den studerade förskolans musikaktiviteter?. Även om de teman som lyfts fram 

separerar de olika aspekterna av det deliberativa samtalet från varandra bör dessa inte ses som 

åtskilda. De olika aspekterna ska snarare ses som avhängiga av varandra för att det deliberativa 

samtalet ska möjliggöras. 

Resterande två frågeställningar, Vilka inslag i musikaktiviteterna verkar gynna närvaron av aspekter av 

det deliberativa samtalet? och Vilka hinder för deliberativ kommunikation kan iakttas? kommer att 

behandlas var för sig genom att sammanhang, situationer och inslag kopplade till deliberativ 

kommunikation presenteras utifrån vad som verkar gynna, alternativt hindra, det deliberativa 

samtalet. 

Det deliberativa samtalets närvaro i musikaktiviteterna 

Som nämnts ovan har tre aspekter av det deliberativa samtalet kunnat iakttas i det insamlade 

materialet. Drag och kännetecken för dessa kommer här att presenteras och vidare kommer de 

sedan att exemplifieras och reflekteras var för sig, för att visa på att och hur dessa olika aspekter 

kan bli synliga i ett musikpedagogiskt sammanhang i förskolans verksamhet. 

Fritt uttryck och uttryckspluralism benämns den första aspekten och är det tema som kan sägas 

utgöra grunden för det deliberativa samtalet. Utan rätten till att uttrycka sig fritt och olika, och 

därmed skapa en uttryckspluralism, har deliberativ kommunikation ingen grund att stå på 

eftersom det då inte finns något att samtala, överlägga eller enas om. Denna första aspekt av det 

deliberativa samtalet karaktäriseras i denna studie av de unika uttrycken, att dessa uttryck ges plats 

och utrymme i verksamheten och delaktighet och lust blir ledord. 

Ömsesidig kommunikation är namnet på den andra aspekt som blir aktuell för studien och 

innefattar det som gör uttrycket till en del i ett kommunikativt sammanhang, nämligen 

bemötandet. Som beskrivits i bakgrunden får inte uttrycket mycket värde i en dialog utan att det 

på något sätt bemöts. Då det deliberativa samtalet kännetecknas av en ömsesidighet i 

kommunikationen bör bemötandet ske på ett respektfullt sätt. Denna aspekt synliggör därmed 

hur barn och pedagoger på olika sätt bemöter varandra och ömsesidighet och respekt är centrala 

begrepp. 
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Överläggning och enighet är benämningen på den tredje aspekt som synliggörs i materialet. Detta 

kan sägas utgöra en kärna i det deliberativa samtalet då begreppet deliberation innebär just att 

överlägga (Nationalencyklopedin, 2012). Vanligtvis berör denna överläggning, och strävan efter 

enighet, på något sätt politiska eller etiska frågor, men i denna studie appliceras perspektivet som 

bekant på musikalisk kommunikation vilket gör att begreppet måste ses på ett lite annorlunda 

sätt. I denna studie behandlar aspekten Överläggning och enighet musikalisk överenskommelse. Den 

karaktäriseras av hur barn och pedagoger på olika sätt överlägger och försöker enas kring det 

musikaliska uttrycket för att kunna mötas i en musikalisk gemenskap. Det skall dock visa sig att 

enighet inte alltid är nödvändig för att detta ska uppnås. 

En första liten inblick 

Resultatet kommer nu att presenteras utifrån dessa tre aspekter. Jag vill dock inleda med ett 

exempel från verksamheten där alla tre aspekter blir synliga, detta för att visa på en helhet i det 

deliberativa samtalet. Jag har för avsikt att återkomma till exemplet senare, för närmare analys. 

Detta tillfälle är en del av en aktivitet med syfte att barnen ska utforska rörelse till musik och de 

är uppmanade att röra sig så som musiken känns. 

Ur högtalarna strömmar en afrikansk låt med flera trummor som grund. Barnen har fått lyssna till 

andra musikstycken innan och till varje nytt stycke har Sam snurrat runt på samma ställe. Johan går 

fram till Sam som fortfarande snurrar. 

- Titta på mig Sam!, säger Johan. 

- Hur gör du…så?, undrar Sam, slutar snurra och försöker istället göra som Johan. 

- Jag gör bara såhär, säger Johan och visar igen. Han stampar med ena foten i golvet i takt till en av 

trummorna som går att urskilja i musiken. Det är som en trumma, förklarar han för Sam. 

- Såhär?, säger Sam och börjar banka med båda händerna på hela kroppen, från huvudet, ned till 

tårna och vidare ut på golvet. 

- Jag gör med foten, säger Johan. 

- Jag gör med händerna, säger Sam. 

- Eehm… Titta!, säger Johan och går fram till väggen.  

Han börjar banka med handflatorna mot väggen i samma takt som den ena trumman. Sam går 

fram och gör samma sak. De försöker synkronisera sitt trummande men lyckas inte riktigt. 

- Nej så här, säger Johan frustrerat. 

- Jag gör som trumman, förklarar Sam. 

Pedagogen går fram till de båda pojkarna. 

- Det finns flera trummor, det är flera som spelar. Ni kanske hör olika trummor, man lyssnar på 

olika. Men vet ni vad, vi bankar inte i väggen, då stör vi de som är i andra rummet så mycket.  

De två pojkarna går åt varsitt håll och påbörjar, var för sig, något annat. 

Fritt uttryck och uttryckspluralism 

Denna första aspekt av det deliberativa samtalet är utan tvekan den mest framträdande i 

materialet. Barnens uttryck, och därmed deras sätt att göra sig delaktiga i och bidra till den 

musikaliska dialogen, har kunnat iakttas, om än på olika sätt, vid varje observationstillfälle. 

Föreliggande studie tar, som tidigare beskrivits, avstamp i en bred definition av uttryck och låter 
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detta innefatta både verbala och musikaliska uttryck kopplade till musikaktiviteten. Lust och 

delaktighet är centrala begrepp i denna aspekt av det deliberativa samtalet. Det är i barnens lust 

och delaktighet som varje individs unika uttryck blivit synligt. Med det unika uttrycket åsyftas en 

frihet att själv utforma sitt uttryck. Att uttrycka sig blir i grund och botten barnens sätt att göra 

sig själva delaktiga i det musikaliska samtalet och uttrycken skulle därmed kunna ses som inlägg i 

den musikaliska dialogen eller debatten. Nedan följer några exempel på barnens fria uttryck. 

Barnen på ett- och tvåårsavdelningen har sångsamling. Flera av barnen på denna avdelning har 

ännu inte utvecklat sitt verbala språk. Ett av dessa barn är Sigrid. Sigrid sjunger inte med i någon 

av sångerna som sjungs, men hon gungar med i takt till varje ny sång som presenteras. Till och 

från blundar hon, och gungar och gungar. 

 

Fyra barn på treårsavdelningen sitter med varsin trumma som de fått av pedagogen. Utan att ge 

barnen några direktiv om på vilket sätt de ska spela ber pedagogen barnen att kompa till sången de 

ska sjunga. Barnen sjunger och spelar samtidigt, de ler mot varandra och skrattar förtjust. 

 

Det insamlade materialet visar att barnen uttrycker sig både med sina rörelser, med instrument 

och med sina röster. I exemplet med Sigrid ser vi hur uttryck och delaktighet kan uppnås helt 

utan verbal kommunikation. Sigrid uttrycker sig genom sin gungande rörelse och gör sig på så 

sätt delaktig i det musikaliska mötet. Exempel på andra rörelser som används för uttryck är att 

klappa händerna, att vifta med armar och ben eller att hoppa, både till sång och inspelad musik. I 

det andra exemplet ovan får barnen fritt uttrycka sig på trummorna. De leker med trummans ljud 

och väljer själva hur de vill spela. Vid flera tillfällen får barnen spela fritt på instrumenten vilket 

leder till att deras unika spelastil synliggörs. Också rösten används som verktyg för uttryck och 

utgör barnens allra mest unika uttryck. Rösten fungerar som ett instrument för barnen och 

används då som uttrycksmedel för att till exempel skapa olika ljud eller förstärka vissa ord. Detta 

blev bland annat synligt när en barngrupp sjöng ”Vi sitter här och ror” och ett barn förändrade 

sin röst för att förstärka den stora och den lilla vågen. 

Ömsesidig kommunikation 

Materialet visar också att de uttryck som barnen genererar, eller de inlägg de gör i den musikaliska 

dialogen, bemöts på olika sätt av såväl barn som pedagoger.  

Sex barn på fyraårsavdelningen lyssnar till musik som pedagogen valt ut. Meningen är att barnen 

ska utforska hur man kan röra sig till olika musik. Arash hoppar från höger till vänster och lägger 

tyngden på än den ena, än det andra benet. Sedan börjar han hoppa jämfota. Lina uppmärksammar 

vad han gör och verkar lockas av rörelsen. 

- Jag gör som du Arash, säger Lina leende och börjar härma Arash jämfotahopp. 

Arash fortsätter hoppa men vänder sig samtidigt mot Lina och de tar varandras händer. 

- Du också, säger Arash och ler.  

De skrattar båda två och fortsätter hoppa upp och ner. Båda två ler och skrattar och faller ihop på 

golvet. 
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Grunden i att bemöta andra verkar vara att uppmärksamma och visa uppskattning. Barnen lockas 

tydligt av varandras uttryck och iakttar noga hur andra gör. De visar ofta stort intresse för 

varandras bidrag till dialogen och genom leenden, skratt och handklappning bemöter de och visar 

uppskattning för uttrycken. I exemplet ovan syns detta tydligt, men det visar också något mer. Ett 

av de vanligaste sätten att positivit bemöta någons uttryck verkar vara genom spegling, vilket 

innebär att barnen noggrant registrerar vad det andra barnet gör och sedan försöker göra 

likadant. Lina bemöter här Arash rörelse genom att uppmärksamma den och visa uppskattning 

för den genom att spegla den. Linas handling ger Arash uttryck en hög status och hennes positiva 

bemötande visar på en respekt för hans bidrag. I exemplet ovan är två barn inblandade i dialogen 

men materialet visar att bemötande av uttryck också kan ske genom att speglingen utförs av hela 

gruppen. 

Överläggning och enighet 

Denna tredje aspekt som framkommit i materialet behandlar således strävan efter att enas genom 

överläggning i ett musikutövande sammanhang. Denna aspekt blir ofta synlig i sammanhang där 

barnen använder både sitt verbala och sitt musikaliska språk. Detta innebär dock inte att denna 

kommunikation kan anses sakna koppling till musik. Dialogen sker i ett musikaliskt sammanhang 

och har musikaliska uttryck som utgångspunkt men det verbala språket verkar användas som ett 

hjälpmedel vilket följande exempel visar på. 

På sångsamlingen på treårsavdelningen sjunger man en sång om spöken. Sista delen av sången ska 

man sjunga som ett spöke låter. Pedagogen väljer att avbryta sången och föra en dialog med 

barnen kring hur spöken kan tänkas låta. 

- Hur kan det låta, om vi ska låta som spöken, hur kan vi göra? 

- Ja! Bööh, hu, säger Sandra. 

- Aaaaaah!, låter Milo. 

- Buuuhuuu, som ledsen, säger Saga. 

- Ja, så skulle det kunna låta. Det vet ju inte vi. Man får låta som man vill så får vi olika spöken! 

- Ja, som jag vill. Och du som du, Milo, säger Sandra. 

- Om du gör Aaaah, så kan jag göra (Viftar med armarna). Då vet vi att det finns olika, säger Saga. 

Citatet ovan visar ett exempel på hur pedagogen öppnar upp för en diskussion, barnen får 

komma med olika förslag och uttrycker dessa med sina röster som verktyg. Pedagogen bemöter 

barnens förslag med leenden och nickar och hon bekräftar att det var många olika förslag. Vid 

detta tillfälle leder frågan om hur de ska låta till att pedagogen verkar anse att en enighet inte är 

nödvändig för att den musikaliska situationen ska kunna fortgå. Hon uppmana istället barnen till 

att låta som de vill. Detta exempel visar på en överläggning där barnens olika musikaliska uttryck 

läggs fram som förslag och de kommer slutligen fram till att olika spökljud är acceptabelt och 

motiverar också detta med att man då kan veta att det finns olika spöken. 

Att enas om att de musikaliska uttrycken kan låta olika, som i dialogen ovan, är ett observerat 

utfall av det deliberativa samtalet men vid vissa aktiviteter har det dock visat sig att enighet i det 
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musikaliska uttrycket är eftersträvansvärt både från pedagogens och från barnens sida. Följande 

övning handlar om att förstärka en saga med hjälp av trummans olika ljud, enbart en liten del av 

situationen presenteras nedan. 

- Vet ni, jag ska berätta en liten saga och ni får gärna vara med. Det var två barn som sprang ut i 

skogen. De sprang, de var så glada att de sprang, hur tror ni det skulle låta på trumman? 

Barnen gör olika ljud på trumman. Pedagogen ber dem spela en och en och frågar vilken de vill 

välja. Barnen visar sina ljud för varandra och de bestämmer sig för Sagas ljud. Hon slår snabbt 

med båda händerna mitt på trummans skinn. 

- När de var framme i skogen började de plocka bär, fortsätter pedagogen berätta. Hur gör vi det? 

Återigen lyssnar de på barnens olika förslag och enas denna gång om Linus förslag där man håller 

ihop tummen och pekfingret och pickar på trumman med dessa fingrar.  

Sagan går sedan vidare och samma procedur upprepas gång på gång. 

I denna situation blir alla tre aspekter av det deliberativa samtalet synliga och pedagogens syfte är 

här att barnen ska enas. Barnen uttrycker de olika ljuden, kopplade till sagans handling, och 

pedagogen lyfter fram den pluralism barnen bidrar med. Barnen visar sina ljud för varandra, de 

blir lyssnade till och bemötta på ett positivt sätt och uttrycken blir till inlägg i den musikaliska 

dialogen. Slutligen enas barnen om ett ljud och alla väljer att följa detta beslut. I en respektfull 

process, där de tre aspekterna av det deliberativa samtalet blir synligt, blir barnen delaktiga i en 

både estetiskt och demokratiskt grundad konversation, ett socialt sammanhang som lutar sig mot 

demokratiska principer av delaktighet och ömsesidighet. 

Det har nu blivit dags att återigen lyfta fram den musikaliska dialog som fick tjäna som en 

inledning till detta resultatkapitels första del. Det vill säga den aktivitet där barnen var uppmanade 

att röra sig så som musiken kändes. 

Ur högtalarna strömmar en afrikansk låt med flera trummor som grund. Barnen har fått lyssna till 

andra musikstycken innan och till varje nytt stycke har Sam snurrat runt på samma ställe. Johan går 

fram till Sam som fortfarande snurrar. 

- Titta på mig Sam!, säger Johan. 

- Hur gör du…så?, undrar Sam, slutar snurra och försöker istället göra som Johan. 

- Jag gör bara såhär, säger Johan och visar igen. Han stampar med ena foten i golvet i takt till en av 

trummorna som går att urskilja i musiken. Det är som en trumma, förklarar han för Sam. 

- Såhär?, säger Sam och börjar banka med båda händerna på hela kroppen, från huvudet, ned till 

tårna och vidare ut på golvet. 

- Jag gör med foten, säger Johan. 

- Jag gör med händerna, säger Sam. 

- Eehm… Titta!, säger Johan och går fram till väggen.  

Han börjar banka med handflatorna mot väggen i samma takt som den ena trumman. Sam går 

fram och gör samma sak. De försöker synkronisera sitt trummande men lyckas inte riktigt. 

- Nej så här, säger Johan frustrerat. 

- Jag gör som trumman, förklarar Sam. 

Pedagogen går fram till de båda pojkarna. 

- Det finns flera trummor, det är flera som spelar. Ni kanske hör olika trummor, man lyssnar på 

olika. Men vet ni vad, vi bankar inte i väggen, då stör vi de som är i andra rummet så mycket. 

De två pojkarna går åt varsitt håll och påbörjar, var för sig, något annat. 

Som tidigare nämnts är kärnan i det deliberativa samtalet att överlägga. I exemplet ovan blir 

strävan efter enighet och överläggningen för att nå dit tydlig. Alla tre presenterade aspekter finns 
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också närvarande i sammanahanget. De två pojkarna uttrycker sig båda med olika rörelser till 

musiken. Johan bjuder in Sam att delta i en musikalisk dialog genom att uppmärksamma honom 

på det egna musikaliska uttrycket. Sam verkar genast fatta tycke för Johans rörelse och försöker 

lista ut hur och vad han gör. När det visar sig att Johan försöker röra sig som trumman försöker 

Sam göra detsamma, han bemöter Johans uttryck genom att visa intresse och försöka spegla hans 

rörelse. De upptäcker att de inte gör på samma sätt och Johan föreslår då ett annat sätt, att banka 

mot en vägg. Dock verkar de fortfarande ha olika uppfattning om hur den inspelade trumman 

låter och frustrationen över att inte kunna enas växer. Pedagogen väljer slutligen att försöka 

hjälpa de två pojkarna i deras överläggning, genom att föreslå att de kanske lyssnar till olika 

trummor och att detta kanske är orsaken till att deras trummande inte är synkroniserat. 

Pedagogens avslutande kommentar får likväl fungera som en bro som förbinder denna del av 

resultatet med de två nästkommande då den utgör ett exempel på hur olika sammanhang och 

ageranden kan påverka det deliberativa samtalets närvaro, både positivt och negativt. 

Det deliberativa samtalet och dessa gynnande sammanhang 

För att kunna använda den musikaliska kommunikationens deliberativa kvaliteter som ett verktyg 

i förskolans verksamhet är det inte tillräckligt att enbart identifiera det deliberativa samtalets olika 

aspekter utan dessa behöver också sättas i sitt sammanhang. I denna och även nästa del av 

resultatkapitlet görs därför ett försök att lyfta fram den sociala miljö som omger dessa 

kommunikativa möten och som påverkar möjligheten till delaktighet i dessa. I denna första del är 

avsikten att behandla frågan om vilka inslag i aktiviteterna som verkar gynna det deliberativa 

samtalet. Som tidigare lyfts fram kan rätten till det fria uttrycket ses som grunden för det 

deliberativa samtalet eftersom det annars saknas något att samtala och överlägga om. De inslag 

som här lyfts fram är därmed till stor del sådant som fokuserar möjliggörandet av det fria 

uttrycket i verksamheten. Dock ska tydliggöras att detta i en förlängning också torde innebära att 

de har en inverkan på närvaron av alla de aspekter av det deliberativa samtalet som behandlas i 

denna studie. 

I resultatets första del beskrivs hur barnen har iakttagits uttrycka sig huvudsakligen med tre 

olika verktyg, med instrument, med rörelser och med sin röst. Dessa tre kan som en logisk följd 

också översättas till sammanhang som verkar gynnande för deliberativ kommunikation. Tillgång 

till instrument, Möjlighet till rörelse och Val av sång lyfts därför fram som gynnande inslag. Även 

Pedagogernas delaktighet och engagemang kommer belysas som en del i det gynnande sammanhanget. 

Tillgång till instrument 

- Nu ska ni får varsin trumma, säger pedagogen till de fyra barnen. Men vi ska värma upp innan vi 

börjar spela. 

Så fort barnen får trummorna framför sig börjar barnen spela på dem. 

- Vi väntar lite så ska jag berätta, fortsätter pedagogen. 
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Barnen spelar vidare. De tittar på varandra och leenden och skratt fyller rummet. 

- Trummorna får vara lite tyst, en stund, försöker pedagogen. 

Hela tiden som pedagogen pratar spelar barnen växelvis. Först spelar ett barn, följt av nästa osv. 

- Kommer du ihåg, Linus? Vi ska försöka vara tysta en liten stund. Första ska vi värma upp! 

Detta exempel kan tyckas passa bättre in på en situation som hindrar det fira uttrycket men det 

lyfts fram här med avsikten att visa på den lockelse ett instrument utgör och hur det verkar 

inbjuda barnen till spelande. Barnen får varsin trumma och kan inte hålla sig från att utforska hur 

den låter och på vilka olika sätt man kan tänkas spela på den. Trots pedagogens idoga försök att 

få kontroll över situationen fortsätter barnen att spela. Den lockelse som trumman utgör tycks 

vara större än pedagogens auktoritet. Det ska tilläggas att tonen i pedagogens försök att tysta ner 

barnen inte upplevdes som sträng utan snarare ganska lekfull och pedagogen hävdar själv i 

efterhand att hon egentligen inte direkt hade för avsikt att tysta ner barnen. Situationer där 

barnen ges tillgång till instrument av olika slag verkar gynna både deras vilja och deras möjlighet 

till det fria uttrycket och till att deltaga i en musikalisk dialog. Instrumentet utgör en lockelse och 

verkar vara ett spännande och uppskattat inslag i musikaktiviteterna.  

Möjlighet till rörelse 

- Vill ni fortsätta lite? Jag sätter igång lite musik så kan ni spela till. 

Två av barnen spelar vidare på sina trummor men Sandra och Saga slutar spela. 

- Jag vill inte spela, säger Saga. 

- Om man vill får man trumma, annars kan man göra något annat, säger pedagogen. 

De två barnen börjar röra sig till musiken. 

- Ni kanske vill dansa till musiken istället, som häromdan?, frågar pedagogen.  

- Vi håller på med ett dansprojekt nu, förklarar pedagogen för mig. 

De två flickorna står vända mot varandra. De rör sig växelvis, först den ena flickan sen den andra. 

De härmar varandras rörelser. Sandra föreslår att de ska göra en dans och visar hur hon tycker att 

de ska börja. Saga lägger fram ett annat förslag och de provar båda förslagen. De bestämmer sig 

för att göra både efter varandra. De upprepar sedan de två rörelserna flera gånger. 

Flickorna möts här i en dialog som bygger nästan enbart på rörelse. De uttrycker sig individuellt 

med olika rörelser, de speglar varandras rörelser och enas slutligen om hur en gemensam dans 

skulle kunna se ut. Spegling och överläggning är, i materialet, ett mönster som ofta uppstår i 

förhållande till rörelse. Möjlighet till rörelse verkar därmed också ha en främjande effekt för 

deliberativ kommunikation. För barnen verkar rörelsen vara starkt förknippad med den 

musikaliska upplevelsen. De aktiviteter som erbjuder rörelse och som har rörelse som 

utgångspunkt eller syfte, öppnar upp och erbjuder en frihet i rörelsemönstret för barnen och 

lämnar därmed stor plats för det fria uttrycket. Men möjligheten till rörelse erbjuder också något 

mer då både spegling och överläggningen ofta blir synliga i rörelsekopplade situationer. 
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Val av sång 

Möjlighet till rörelse kan också ses som kopplad till nästa inslag, Val av sång, då en främjande del 

av detta är att välja sånger som just erbjuder rörelse eller på något sätt lockar till rörelse. De inslag 

i musikaktiviteter som här lyfts fram som främjande har alltså en nära koppling till varandra. Val 

av sång kan också handla om att välja låtar som inbjuder till instrumentspel och därmed erbjuder 

tillgång till instrument. Val av sång innebär också att välja sånger som barnen känner till och 

känner en trygghet i. Materialet har visat att i de situationer där barnen verkar känna en osäkerhet 

inför den sång som sjungs så försvinner ofta närvaron av alla tre aspekter av det deliberativa 

samtalet. Därmed kan valet av en redan känd sång verka gynnande för deliberativ 

kommunikation. 

Pedagogernas delaktighet och engagemang 

Sist men inte minst ska också Pedagogernas delaktighet och engagemang lyftas fram som ett viktigt inslag 

i förhållande till deliberativ kommunikation. Innan detta reflekteras vidare får det illustreras med 

följande exempel. 

- Jag vill sjunga Bockarna Bruse, säger Patrik.  

Under en musikaktivitet på ett- och tvåårsavdelningen är barnen ganska tysta och pedagogerna är 

de som sjunger. Patrik upprepar för fjärde gången att han vill sjunga om bockarna Bruse och 

pedagogerna säger att det var ett roligt förslag. Bockarna Bruse är en sång som de sjunger med 

rörelser till. Under denna sång blir pedagogernas fria uttryck synligt. De börjar använda sina röster 

för att på olika sätt förstärka de olika bockarnas egenskaper och de använder sina kroppar för att 

visa vilken bock de sjunger om. Några barn börjar efterhand härma pedagogernas rörelser. När de 

börjar sjunga ”Den stora bocken Bruse” reser sig ett barn upp och sträcker armarna upp i luften. 

Barnen skrattar åt flickans rörelse, uppmanar varandra att titta, och två barn reser sig upp och gör 

samma sak. Barnen skrattar tillsammans. När sången är slut ropar barnen ”IGEN!”. Sången sjungs 

en gång till och när de sjunger om den stora bocken reser sig de flesta barnen upp och skrattar. 

Från början är stämningen ganska tyst och passiv i gruppen. Barnen verkar inte särskilt 

intresserade av sångerna och pedagogerna verkar mest beta av sång efter sång. När Patrik föreslår 

en sång nappar pedagogerna och stämningen förändras. Rörelserna till denna sång verkar gynna 

och synliggöra pedagogernas fria uttryck och de gör sig delaktiga i den musikaliska gemenskapen. 

Detta får en positiv verkan för den deliberativa kommunikationen. Bemötandet blir synligt 

genom att några barn börjar spegla pedagogernas uttryck, ett barn reser sig upp och gör ett eget 

inlägg i samtalet. Detta inlägg uppskattas av de andra barnen och bemöts i sin tur av skratt, glada 

tillrop och spegling. När sången sjungs för andra gången upprepar flera av barnen den rörelse 

som föreslogs förra gången. Utifrån materialet har det visat sig finnas en koppling mellan de 

tillfällen då aspekterna av det deliberativa samtalet har blivit synliga och pedagogernas egen 

delaktighet och engagemang i aktiviteten. Deras fria uttryck verkar som en katalysator för den 

deliberativa kommunikationen och det blir synligt hur detta inspirerar barnens egna uttryck, den 

ömsesidiga kommunikationen och speglingen från både pedagoger och barn. Materialet visar vid 
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upprepade tillfällen att pedagogerna och deras engagemang och egna deltagande som 

inspirationskälla påverkar hela gruppens delaktighet i den musikaliska kommunikationen. 

Det deliberativa samtalet och dess hinder 

Det fria uttrycket, och möjligheten till kommunikativa möten genom det, tycks lämnas stor plats i 

verksamheten. Pedagogerna skapar, medvetet eller omedvetet, aktiviteter med inslag som gynnar 

barnens rätt till det fria uttrycket, deras möjlighet att bemöta och bemötas och deras chans att 

delta i en överläggningsprocess med målet att mötas i enighet i en musikalisk gemenskap. För den 

verksamhet där detta är tänkt att äga rum finns en ram bestående av regler för att förhålla sig till 

varandra och för att få vardagen att fungera, det handlar om att undvika kaos. I denna ram finns 

acceptabla och oacceptabla beteenden, vilka är både självklara och nödvändiga i en 

förskoleverksamhet, men som har visat sig påverka den deliberativa kommunikationen.  

Regler som hinder 

Återigen ska situationen med Johan och Sam och deras strävan efter att trumma gemensamt 

lyftas fram. De två pojkarna har, i en deliberativ kommunikation, försökt mötas i ett enigt 

trummande men mot slutet av detta tillfälle är Johan och Sam frustrerade över att deras bankande 

i väggen inte är synkroniserat. Pedagogen går då fram till dem och säger följande. 

- Det finns flera trummor, det är flera som spelar. Ni kanske hör olika trummor, man lyssnar på 

olika. Men vet ni vad, vi bankar inte i väggen, då stör vi de som är i andra rummet så mycket. 

Pedagogen gör först ett försök att hjälpa pojkarna i deras strävan att enas. Det hon sedan säger 

avbryter istället den deliberativa kommunikationen och pojkarna går åt varsitt håll och fortsätter 

med andra saker. Detta tillfälle får här symbolisera hur en av verksamhetens regler kan utgöra ett 

hinder för deliberativ kommunikation i ett musikaliskt sammanhang. Pojkarnas rätt till sitt delade 

uttryck, vilket här innebär att banka i väggen, utgör i denna situation ett oacceptabelt beteende i 

verksamheten då det förmodas störa andra barn i gruppen. Om detta är rätt eller fel ska inte 

reflekteras här, händelsen blir enbart aktuell utifrån det faktum att regeln i sig påverkade de två 

pojkarnas möjlighet till att mötas i deliberativ kommunikation i ett musikkommunikativt 

sammanhang.  

I materialet finns många exempel på hur ramen med dessa inbyggda regler påverkar närvaron 

av det fria uttrycket. Ett av dessa är när barnen sjunger ”Det finns musik i sång” vilken slutar 

med att man ska sträcka fram foten och låtsas trampa på en katts svans. Denna sång bygger på 

olika rörelser, något som tidigare visat sig vara gynnande för det fria uttrycket. Vid alla tillfällen 

barn och pedagoger har sjungit denna sång har barnens uttryck och bemötande tydligt framträtt. 

Speciellt situationen där man ska trampa på svansen är lockande att göra på olika sätt, några barn 

hoppar på den, andra väljer att göra karatesparkar. Några barn väljer att lämna ringen och springa 
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in i cirkelns mitt. Detta sista uttryck korrigeras snabbt av pedagogen med argumentet att de andra 

barnen ser bättre om alla står kvar i cirkeln. Pedagogen tillägger också att det finns ett sätt som 

det är tänkt att man ska trampa på, vilket är en kommentar som skapar ett rätt och ett fel i 

sammanhanget och stänger möjligheten för barnen att göra rörelsen så som de själva önskar. 

Ett annat exempel på hur ramen och dess regler motverkar barnens rätt till det fria uttrycket är 

när barnen skriksjunger. Detta torde ses som ett fritt uttryck från barnets sida, att få använda sin 

röst som ett verktyg för att uttrycka sig på sitt eget sätt. Dock leder beteendet till att den 

musikaliska gemenskapen och enigheten störs, vilket pedagogerna snabbt korrigerar. Det verkar 

alltså, i många situationer, finnas förväntningar kring hur barnen ska genomföra aktiviteten och 

avsteg från dessa förväntningar uppmärksammas och tillrättavisas snabbt av personalen. 

Olika sätt att bemöta situationer 

Följande två tillfällen utgår från samma sång men genomförs med två olika barngrupper. Sången 

slutar med att man ska göra regnljud genom att ”springa” med fingerspetsarna över golvet. 

Pedagogen väljer vid båda tillfällena att stanna kvar länge i detta ljud vilket får flera av barnen att 

reagera och verbalt uttrycka sig, spontant och väldigt positivt. 

Exempel 1: 

- Det låter så bra! (Barn) 

- Som regn.(Barn) 

- Vilket härligt ljud! (Barn) 

- Det är faktiskt mysigt. (Barn) 

- Vad bra ni gör det ljudet! Det är verkligen mysigt, vilket bra regn. (Pedagog) 

 

Exempel 2: 

- Wow, vilket regn det blev! (Barn) 

- Vad bra! (Barn) 

- Jag klappade på golvet istället! (Isak) 

- Se om du kan göra regndroppar istället Isak… (Pedagog) 

Flera av barnen skrattar åt Isaks påhitt och börjar göra samma sak. 

- Jag gjorde bara så… (Isak, till pedagogen) 

- Jaa… (Pedagog) 

Isak drar sakta tillbaka sina händer och stirrar ner i golvet. Pedagogen fortsätter med nästa sång. 

Pedagogens olika bemötande av barnens uttryck i de två situationerna gör att utfallet av dem blir 

väldigt olika. I det första exemplet tar pedagogen fasta på barnens spontana positiva uttryck och 

bemöter dessa genom att spegla och bekräfta. I den andra situationen är det istället det avsteg 

från förväntningarna som blir centralt och kommunikationen som uppstått avbryts abrupt. Isaks 

fria tolkning av regnljudet följer inte de regler och förväntningar som finns för aktiviteten och 

pedagogens fokus hamnar på detta istället för att som i första exemplet riktas mot barnens dialog. 

Vid båda tillfällena uppstår det positiva kommunikativa mötet och ansvaret för om detta tas 

tillvara eller inte ligger vid dessa tillfällen hos pedagogen. Vad som uppmärksammas kan därmed 

sägas påverka det deliberativa samtalet. 
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Diskussion 

Föreliggande studies syfte har varit att undersöka hur förskolans musikaktiviteter, med dess 

kommunikativa och sociala kvaliteter, skulle kunna användas som ett verktyg i verksamhetens 

demokratiarbete. Studien har haft för avsikt att behandla frågor som berör det deliberativa 

samtalets synlighet i musikverksamheten, samt att belysa de inslag som kan antas vara gynnande 

eller hindrande för en deliberativ kommunikation i ett musikaliskt sammanhang. De resultat som 

presenterats visar på att det deliberativa samtalet kan vara närvarande även vid musikaktiviteter 

och att olika inslag i dessa kan verka gynnande eller hindrande för dess närvaro. I detta kapitel är 

avsikten att diskutera de presenterade resultaten och sätta dem i förhållande till tidigare forskning 

inom fältet och de teorier som utgör utgångspunkt för studien. Resultaten skall också diskuteras i 

ett vidare perspektiv och behandla hur och varför musiken kan vara ett verktyg i 

demokratiarbetet, vilken pedagogernas roll blir i denna strävan och vad demokrati för det lilla 

barnet faktiskt kan innebära. 

Närvaron av den kommunikativa människan 

Studiens resultat visar tydligt att aspekter av ett deliberativt samtal faktiskt kan framträda i en 

förskoleverksamhets musikaktiviteter. I första hand visar resultatet att barnens fria uttryck blir 

synliga på olika sätt och verkar utgöra verktyg för att göra inlägg i en sorts musikalisk debatt. 

Barnen använder rörelser, instrument och sina röster för att göra sig delaktiga i den musikaliska 

kommunikationen. Ett kännetecken för det deliberativa samtalet innefattar det fria uttrycket och 

det faktum att en pluralism i uttrycken accepteras (Englund, 2004, s. 62-65). Att det i 

musikverksamheten finns plats för det unika, fria uttrycket är en förutsättning för det deliberativa 

samtalets närvaro, då avsaknaden av inlägg i samtalet gör att möjligheterna för samtal och 

överläggning uteblir. Den stora och tydliga förekomsten av barnens fria uttryck tyder på att 

musikaktiviteter erbjuder många möjligheter till att uttrycka sig, något som Ehrlins (2012, s. 160) 

avhandling också visar på.  

Föreliggande studie visar också på att barnen bemöter varandra i en ömsesidig 

kommunikation, vilken kan ses som en viktig byggsten i ett demokratiskt förhållningssätt (Dewey, 

1999, s. 27). Bemötandet byggde ofta på att uppmärksamma någons individuella uttryck och 

genom respektfulla och positiva leenden, skratt och speglingar visa sin uppskattning av dessa. 

Resultatet visar också på en strävan efter att mötas och överlägga i en musikalisk gemenskap och 

däri finna enighet. Både tolerans och respekt för den andra parten och en strävan efter att nå 

enighet är viktiga delar av det deliberativa samtalet och det handlar mycket om att lyssna till 

varandra (Englund, 2004, s. 62-65). I den musikaliska kommunikationen grundad på det 

deliberativa samtalets aspekter behöver barnen använda sig av olika kunskaper som inte bara är 
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användbara i musikaliska sammanhang, något som stämmer överens med Ehrlins (2012, s. 154) 

resultat om att barn genom musikaktiviteter får med sig kunskaper som också är användbara i 

andra situationer, såsom att lyssna tillvarandra. Detta är relevant i förhållande till föreliggande 

studie eftersom det här handlar om att försöka hitta vägar att använda musikaktiviteterna som ett 

verktyg i demokratiarbetet i förskolan. Att resultatet visar på att viktiga demokratiska värden och 

normer blir synliga, utövas och utvecklas i musikverksamheten gör att den faktiskt skulle kunna 

ses som ett verktyg i ett mer övergripande demokratifostrande uppdrag. 

Ur den deliberativa kommunikationen som förs mellan barnen träder bilden av människan 

som en kommunikativ varelse tydligt fram, en bild som visar på den människosyn som kan sägs 

ha legat till grund för denna studie. Resultatet visar hur barnen uttrycker sig med sitt musikaliska 

språk, de uttalar sig, bemöter och överlägger, ibland enbart med musikaliska uttryck, och en 

musisk människa blir därmed närvarande. Barnen tenderar att både ha ett behov av och en stark 

vilja att göra sig delaktiga i kommunikation med medmänniskor och detta är något som inte 

enbart verkar påverkas av yttre orsaker utan också av barnens eget ansvar och vilja, något som 

Emilson (2008, s. 29) också uttrycker. Detta styrks ytterligare av Karlssons (2009) resultat som i 

likhet med detta visar på att barnen själva tar ansvar för sin och andras delaktighet i 

gemenskapen. Detta visar sig i studien både genom barnens egna uttryck men också genom att de 

tar tillvara och uppmuntrar varandras uttryck i bemötande och ömsesidig kommunikation. 

Utifrån Deweys (1999, s. 37-38) tankar kan just delaktigheten och den ömsesidiga 

kommunikationen ses som ett viktigt inslag i ett demokratiskt grundat utbildningsystem och 

samhälle. Han menar att ett av de viktigaste villkoren för demokrati är att samhällets medlemmar 

upplever delaktighet i en gemenskap och ges möjlighet att mötas i sociala praktiker eftersom det 

är här våra gemensamma normer och värden skapas och befästs. Studien har visat att det finns 

stora möjligheter för detta i aktiviteter i förskolan kopplade till musik, då barnen görs, och själva 

gör sig, delaktiga och möts på flera olika språk, både verbalt, musikaliskt och kroppsligt. 

Frihetens inverkan och styrningens påverkan 

Studiens resultat har visat att olika inslag i musikaktiviteterna verkar gynnande och hindrande för 

den deliberativa kommunikationens närvaro och möjliggörande i musikverksamheten. Dessa 

inslag kan ses som delar av det Dewey (1999, s. 46) kallar social miljö. Han menar att dessa 

miljöer består av olika villkor som kan hämma eller främja individens verksamhet. Förskola och 

skola utgörs av sådana miljöer, vilka enligt Dewey är utformade för att påverka barns och elevers 

attityder. Utformningen av denna miljö kan på så sätt sägas påverka förskolans demokratiarbete 

vilket i denna studie undersökts ur ett deliberativt perspektiv. Flera olika inslag i musikaktiviteten 

har presenterats som positiva för möjliggörandet av det deliberativa samtalet och ofta har dessa 

handlat om att det finns plats för det fria uttrycket, eller helt enkelt att barnen ges en frihet att 

själva utforma sina inlägg i en musikalisk kommunikation. Friheten påverkar därmed barnens 

demokratiska rättighet att delta i en social gemenskap, något som Stills studie (2011) också pekar 
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på. Hon menar att barnen i det fria musicerandet, och mer specifikt i det fria mötet i 

instrumentspel, visar på engagemang och lust och kommunicerar genom att kompa eller härma 

varandra (Still, 2011, s. 241). I motsatts till detta har resultatet i förliggande studie också visat att 

verksamhetens regler och därmed olika metoder för styrning av barnen kan ha en hindrande 

effekt på det fria uttryckets närvaro, och därmed också på deliberativ kommunikation. Detta 

styrks av både Still (2011, s. 224) och Emilson (2008, s. 77) som båda hävdar att en stark 

lärarstyrning av aktiviteter har en negativ inverkan på möjligheten till och närvaron av det fria 

uttrycket.  

Dock är det inte så enkelt som att försöka undvika de missgynnande förhållandena och enbart 

fokusera på de gynnande, eftersom verksamheten inte kan fungera utan gemensamma regler för 

att förhålla sig till varandra. För att exemplifiera detta får barn som skriksjunger vara 

utgångspunkt. Vid flera musiktillfällen har olika barn observerats skrika fram sin sång. Detta kan 

upplevas som ett sätt för barnet att fritt uttrycka sig med rösten som verktyg. Dock kan det 

parallellt ses som ett avsteg från både de regler som gäller för verksamheten och från de 

grundläggande aspekterna av det deliberativa samtalet. Detta beteende, att skriksjunga, är något 

som pedagogerna alltid korrigerar och därmed kan regeln för att motverka detta ses som ett 

hinder för barnets rätt till sitt fria uttryck och deltagande. Ehrlin (2012, s. 160) visar på liknande 

resultat i sin studie där hon beskriver hur barnen erbjuds delaktighet så länge de inte ägnar sig åt 

oacceptabla beteenden som strider mot verksamhetens regler.  

Resonemanget ovan utgår från att skriksången är ett brott mot verksamhetens regler. Om 

utgångspunkten istället är att skriksången är ett brott mot det deliberativa samtalets regler blir 

korrigeringen av beteendet och därmed verksamhetens regel i sig gynnande för en deliberativ 

kommunikation. Som tidigare konstaterats är uttrycket en aspekt av deliberativ kommunikation, 

medan att lyssna till och bemöta andra är en annan. Genom att ge skriksången utrymme som fritt 

uttryck hindras både de andra deltagarnas fria uttryck och möjligheten till bemötande av dessa, 

hela kommunikationen blir dränkt i skriksång. Överläggningen och strävan efter att mötas i en 

musikalisk gemenskap omöjliggörs eftersom det varken uppstår någon uttryckspluralism eller 

lyhördhet. Det enda som hörs är en ensam individs fria uttryck. Frågan är då vad som är viktigast, 

barnets rätt till sitt fria uttryck eller den gemensamma kommunikationen? Och vem bestämmer 

detta? Det kan alltså emellanåt uppstå ett dilemma mellan frihet och styrning, något som också 

Westlund (2011, s. 140 och framåt) har uppmärksammat och diskuterar i sin studie. Westlund 

menar att man måste göra en åtskillnad på individualisering och individualism för att nå fram till 

en demokratisyn med grund i ett kommunikativt perspektiv och som handlar om mer än den 

enskilda individens rättigheter. Hon menar att individualism innebär att individer ses som skilda 

från varandra och därmed måste varje persons åsikter uppfyllas för att inflytande, delaktighet och 

demokrati ska möjliggöras. Individualisering däremot innefattar varje individs rätt att uttrycka sig 

vilket väcker ett kollektivt värde där varje individ i gemenskapen har rätt att göra sig hörd, snarare 

än att få sin vilja igenom (Westlund, 2011, s. 151). I förhållande till exemplet med skriksång skulle 
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ett tillåtande av detta beteende motsvara en individualism, där barnets fria uttryck accepteras 

eftersom det är vägen till ett demokratiskt förhållningssätt. En korrigering av beteendet skulle 

däremot innebära en individualisering och därmed ett möjliggörande av och en lyhördhet för alla 

deltagares uttryck och därmed också en möjlighet att enas i ett gemensamt uttryck, ett synsätt 

som kan förenas med grunderna för ett deliberativt samtal. 

Pedagogens roll i deliberativ musikkommunikation 

Hur den sociala miljön utformas kan alltså påverka hur demokratiarbetet ges plats i 

verksamheten. Olika inslag i den sociala miljön påverkar huruvida det deliberativa samtalet och 

rättigheten att delta och mötas i en social gemenskap blir delar av vardagen i förskolan eller inte. 

Aktiviteternas upplägg kan därmed sägas ha en avgörande roll i möjliggörandet av deliberativ 

kommunikation i musikverksamheten, och i förskolans verksamhet i stort. Olika didaktiska val 

påverkar därmed utgången av aktiviteten och vilket i sin tur torde innebära att pedagogerna har 

ett ansvar i skapandet av musikaktiviteten som ett verktyg för demokratiarbete. En del av detta 

ansvar kan sägas handla om att möjliggöra de situationer som verkar gynnande för en deliberativ 

musikkommunikation. Att erbjuda barnen tillgång till instrument att spela på, att möjliggöra 

tillfällen till fri rörelse eller att välja sånger som på olika sätt tillåter barnen att använda både sina 

kroppar och sina röster som verktyg för uttryck har i denna studie visat sig ge goda 

förutsättningar för deliberativ kommunikation. Även pedagogernas egna engagemang och 

deltagande i den deliberativa musikkommunikationen har visat sig vara av vikt. Detta handlar 

bland annat om att som pedagog bidra med sina egna uttryck i dialogen men i förhållande till 

detta finns en aspekt av det deliberativa samtalet som bör tas i beaktande, pedagogen har alltid en 

större auktoritet än barnen har. Englund (2006, s. 506-507), som menar att deliberativ demokrati 

förutsätter likvärdiga deltagare, anser att det deliberativa samtalet i utbildning inte kan uppnå 

detta krav eftersom läraren alltid har ett övertag över eleven, läraren sitter på en makt eleven inte 

har tillgång till. Att som pedagog delta i den gemensamma musikaliska dialogen har i denna studie 

visat sig vara gynnande för det deliberativa samtalet. En aktiv, engagerande vuxen som står som 

förebild för barnen, möter dem som en verklig samtalspartner med stor nyfikenhet och 

ömsesidighet och uppmuntrar till dialog genom estetiska uttryck främjar kommunikationen 

(Qvarsell, 2011, s. 72). Det blir dock viktigt att som pedagog ha med sig en medvetenhet kring 

denna maktaspekt in i det deliberativa samtalet med barnen och försöka bemöta dem på ett 

likvärdigt sätt. 

Det räcker dock inte att enbart göra plats för det fria uttrycket. Som exemplet med 

skriksången som diskuterats ovan visade kan tillåtelse av helt fritt uttryck i viss mån till och med 

motverka det deliberativa samtalets närvaro i de musikaliska mötena. Det krävs därför också en 

viss form av styrning för att detta ska fungera, en ram för aktiviteten. Liknande tankar diskuterar 

Emilson (2008, s. 79) i sin studie. Hon pekar på att graden av lärarkontroll inte är det mest 

avgörande för huruvida barnen ges möjlighet till inflytande utan snarare att detta är avhängigt av 
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hur denna kontroll upprätthålls. I studien har Emilson (2008, s. 79) använt fyra olika sätt att se på 

lärarkontroll i förhållande till barns inflytande. Hon menar att en lekfull, kommunikativ 

användning av lärarkontrollen, där pedagogerna intresserar sig för barnets perspektiv, bemöter 

barnen positivt och är närvarande i situationen, gynnar barnens möjlighet till inflytande. Ett 

förhållningssätt som det Emilson här beskriver kan på flera punkter sägas stämma överens med 

den deliberativa, kommunikativa demokratisyn som appliceras i denna studie. Bemötande, 

lyhördhet för barnen, pedagogens engagemang är viktiga delar som Emilson lyfter fram, vilket 

har visat sig vara närvarande moment även vid den deliberativa musikkommunikation som 

studerats här. 

Demokrati i det lilla barnets värld 

Birgitta Qvarsells (2011) fråga om vad demokrati för det lilla barnet kan innebära blir aktuell att 

avslutningsvis reflektera över även här. Föreliggande studie har tagit utgångspunkt i en 

kommunikativ demokratisyn och därmed rätten att få delta och känna sig delaktig i en social 

gemenskap. Genom att ta avstamp i ett sådant synsätt kan demokrati för det lilla barnet sägas 

vara något mer än en styrelseform eller att få vara med och bestämma. Studien har visat att 

barnen aktivt söker göra sig delaktiga i den sociala gemenskapen, de gör sina unika röster hörda, 

de visar lyhördhet för varandra och de möts i ömsesidighet, överläggning och enighet. Att få 

mötas i musikaliska gemenskaper, få uttrycka sig, bli lyssnad på och visa lyhördhet för andra kan 

därmed ses som ett sätt för små barn att möta demokrati i vardagen, vilket kan sägas stämma 

överens med vad Qvarsell (2011, s. 68) kallar en kulturradikal demokratisyn. Demokrati ses då 

som ett möte där etiska och estetiska aspekter tillsammans erbjuder delaktighet i ett socialt 

sammanhang där normer och värden ifrågasätts, beslutas och befästs. 

I föreliggande studie sker detta genom musikalisk kommunikation men viktigt att poängtera är 

att de värden barnen här använder och agerar efter också torde vara nyttiga värden i alla möten 

med medmänniskor. De demokratiska aspekterna av det deliberativa samtalet är självklart inte 

enbart närvarande vid musikutövande, men det faktum att de blir synliga vid musikpedagogiska 

sammanhang gör att musikaktiviteter i förskolan bör kunna ses som användbara verktyg i 

verksamhetens demokratiarbete. Att utgå från att musik fungerar som ett av människans många 

språk ger även de barn som ännu inte har ett utvecklat ett verbalt språk möjlighet att känna 

delaktighet (Ehrlin, 2012, s. 144). Musik, och även andra estetiska uttrycksformer, kan därmed ses 

som en stärkande faktor för att försäkra sig om att fler barn erbjuds tillgång till kommunikativa 

möten. Att få utveckla sina estetiska uttrycksformer i en etiskt grundad process kan därmed sägas 

vara en väg att nå demokratins innebörd i det lilla barnets värld.  
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Konklusion 

Föreliggande studie har tagit avstamp i en kommunikativ demokratisyn, där rätten till deltagande i 

en social gemenskap har lyfts fram och det deliberativa samtalet har utgjort avgränsning och 

teoretisk utgångspunkt. Studien har gjort ett försöka att applicera en deliberativ demokratisyn på 

musikverksamhet i förskolan och aspekter av ett deliberativt samtal har sökts i musikalisk 

kommunikation. Resultaten har visat att det deliberativa samtalet blir synligt i verksamheten på 

flera olika sätt men också att olika inslag i aktiviteterna kan påverka närvaron av den deliberativa 

kommunikationen. Det blir därmed viktigt att, som pedagoger och medskapare av denna miljö, 

fråga sig vad som inbjuder till demokratiska uttryck, handlingar och möten i den sociala miljö 

som varje dag omger barnen (Dewey, 1999, s. 46; Qvarsell, 2011, s. 70). 

Birgitta Qvarsell (2011, s. 72) lyfter i sin artikel fram vikten av att, ur ett demokratiskt 

perspektiv, inte enbart se barnen som potentiella framtida demokratiska medborgare, utan också 

se dem som viktiga här och nu. (Qvarsell, 2001, s. 72). Jag vill hävda att möjliggörandet av 

demokratiska möten, utifrån det deliberativa samtalets närvaro i musikaliska sammanhang, 

överensstämmer med en sådan syn på barnen. Detta genom att de därmed ges tillfälle att delta 

som likvärdiga och viktiga kommunikationsparter i en demokratiskt grundad dialog. Deltagandet i 

här-och-nu-situationen och att få bli respekterad som den person barnet är just nu, ger barnet en 

roll och en meningsfullhet i ett socialt sammanhang samtidigt som samhällets gemensamma 

värden förmedlas från en generation till nästa, i Deweys anda (Dewey, 1999, s. 37-38). 

Det forskningsområde denna studie rör sig inom är relativt outforskat och mer forskning 

inom både musik kopplad till små barn och musik kopplad till demokrati behövs. Vidare 

forskning inom området skulle kunna vara att undersöka det deliberativa samtalets närvaro och 

villkor i andra delar av förskolans verksamhet. Det vore också intressant att i ett längre perspektiv 

undersöka vilka effekter en användning av det deliberativa samtalet i verksamheten har för 

barnens demokratiska fostran, vilka värden de tar med sig och hur användbara dessa är i det 

framtida samhälle de förväntas bli en del av. 

Jag skulle vilja avsluta med att återigen lyfta fram Loris Malaguzzis tänkvärda ord ”Barn föds 

med hundra språk men berövas nittionio.” (Dahlberg och Åsén, 2005, s. 189). Med ett förhållnings- och 

tankesätt liknande det som diskuterats i denna studie borde risken att gå miste om musiken som 

mänskligt språk minska. Med inställningen att det deliberativa samtalets värden kan vara aktivt 

närvarande i musikkommunikativa sammanhang och därmed att musikaktiviteter kan användas 

som verktyg i det demokratiska arbetet i förskolans verksamhet måste utgångspunkten vara att 

musiken ses som ett av människans många språk. Att uttrycka sig, bemöta andra och sträva efter 

att nå musikalisk enighet genom överläggning ter sig omöjligt utan musiken som ett av våra 

hundra fantastiska språk. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev 

Hej! 

Mitt namn är Camilla Svensson och jag läser min sista termin på lärarprogrammet vid Uppsala 

universitet med inriktning mot förskolan. Jag kommer under vecka 48 och 49 befinna mig på ert 

barns förskola för att genomföra observationer som sedan kommer ligga till grund för mitt 

examensarbete.  

Jag har valt att i denna uppsats fördjupa mig i demokrati i förhållande till förskolans 

musikaktiviteter och har därför önskat att få komma till ert barns förskola för att observera hur 

pedagogerna och barnen arbetar med musik i verksamheten. Syftet är att försöka förstå 

pedagogernas och barnens gemensamma kommunikation, hur barnen ges möjlighet att uttrycka 

sig i musiken och hur dessa uttryck bemöts av gruppen. Jag kommer att närvara vid 

musikaktiviteter där ert barn deltar och jag vill därför be om ert medgivande att få genomföra 

mina observationer. Jag kommer självklart att ändra namn och annan information i min text för 

att ingen ska kunna identifiera ert barn eller ert barns förskola. Det material som observationerna 

resulterar i kommer enbart användas som underlag för denna studie och kommer inte på annat 

sätt exponeras. Det är enbart jag som kommer ha tillgång till observationsanteckningarna. 

Jag ber er därför att läsa igenom denna information och så snart ni kan fylla i den bifogade 

blanketten och lämna den till personalen på förskolan. Om ni har några frågor får ni mer än 

gärna ringa eller kontakta mig via mail. 

Tack så mycket för ert samarbete! 

Med vänlig hälsning 

Camilla Svensson 

Telefon: XXXX - XX XX XX 

Mailadress: camilla.svensson.5380@student.uu.se 
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Bilaga 2 – Medgivandeblankett 

Medgivandeblankett 

 

 Ja, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn _________________________________ 

får observeras och jag/vi är medvetna om att jag/vi när som helst har rätt att dra 

tillbaka vårt medgivande. 

 

Nej, jag/vi tillåter inte att mitt/vårt barn_____________________________ 

får observeras. 

 

___________   _____________________________ 

Datum    Vårdnadshavares underskrift 

    

    ______________________________ 

    Vårdnadshavares underskrift 


