
  

Av: Linnéa Eriksson 
 
Handledare: David Payne 
Examinator: Yulia Gradskova 
Södertörns högskola | Lärarutbildningen 
Kandidatuppsats 15 hp  
Självständigt arbete i förskoledidaktik | Höstterminen 2017 
Förskollärarutbildning med interkulturell profil 
 

 

 

 

 
 

”Skönt med en så fri uppgift” eller? 
 

- En studie om musikens mångtydiga plats i 
förskolan 

  



  

Abstract  
”Nice with such a free task” is it? 

- A study of the music's ambiguous place in preschool 

The purpose of this study was to investigate how the music as a discipline has been given a 

certain role in the preschool setting both from the curriculum, but also when it comes to how 

the preschool teachers, with different musical background, reflects upon and practice their 

knowledge or non-knowledge of popular music in preschool.  

Through case study with observations and interviews, four themes have been explored from 

Foucault’s theory of discourse, discipline, knowledge and non-knowledge, 1. The 

curriculum’s contribution of shaping music as a discipline. 2. The instrumental use of music 

and it’s unspecific place 3. Music as knowledge and non-knowledge, and 4. Inadequacy and 

free interpretation of the curriculum. The result of this study showed that the curriculum 

contributes to make music as a discipline ambiguous through how the music is portrayed in 

relation to other subjects as mathematics. The pedagogue’s different practices and reflections 

about the music shows on widely different pictures of what working with music involves and 

all of this makes the music's status unclear and therefore takes many different shapes and 

definitions with the work of music where the perception of musical work can change a lot 

from pre-school to pre-school. 
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1. Inledning 
Musiken finns runt omkring oss överallt i samhället. I affären, på bussen och på tåget sitter 

människor med hörlurar försjunkna i musikens värld. När du slår på tv:n finns program som 

Idol och Melodifestivalen som engagerar hela familjen, stora som små. Vissa människor 

spelar instrument eller sjunger och andra njuter av att lyssna, dansa eller bruka musiken som 

man själv behagar. Bland dessa musikutövare är några aktiva inom förskolans värld och att 

musiken förekommer i förskolan är därför ingen tillfällighet. Som pedagog är man i förskolan 

ålagd att följa läroplanens strävansmål som inkluderar ämnet musik. Jag tror att många 

pedagoger skulle säga att musiken är en viktig del av förskolan och barnens värld, men hur 

ska man som förskollärare eller pedagog orienterar sig och förhålla sig till musikämnet i 

verksamheten?  

Hur ser deras egna roll ut när det kommer till musikdidaktisk kunskap? Har den som säger sig 

inte kunna sjunga eller spela samma tillgång till musikvärlden i förskolan eller vad är det som 

säger att man behöver vara en bra sångare för att ha möjlighet att kunna utöva eller arbeta 

med musik? Och har pedagoger ett val att inte jobba med musik för att man inte ser sig själv 

som musiker trots att vi är ålagda till att göra det? Det är detta som har fångat mitt intresse.  

Musiken har en lång tradition i förskolan och som jag tror många kan relatera till på ett eller 

annat sätt. Under de åren jag jobbat i förskolan samt under mina praktikperioder har musiken 

framträtt på ett eller annat sätt i verksamheten där den även beskrivs som en viktig, 

integrerande del av barnens liv. Genom musiken kan barn utvecklas, få uttryck för 

upplevelser, samspel och lek (Bim Riddersporre 2012, s. 34). Musiken har varit närvarande 

under samlingar genom sång och instrument. Den används som verktyg för att röra på sig men 

även musik som man målar till, listan kan göras lång. På grund av den starka musiktradition 

som finns i samhället men också inom förskolan har musiken även fått en plats i förskolans 

läroplan där ämnet musik lyfts på två ställen i läroplanen på detta vis: 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, 

rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i 

förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. (Lpfö 98 rev. 16, s. 7) 

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i 

många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.  (Lpfö 98 rev. 16, s.10) 
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Detta är förskolans uppdrag samt strävansmål som ska ligga till grund för ett musikaliskt 

arbete liksom andra ämnen, ska det även i ett arbete med musik finnas en didaktisk 

medvetenhet vilket betyder att pedagoger gör medvetna val av innehållet och har en tanke om 

vilka metoder och verktyg som passar bäst i ett arbete med musik (Cecilia Ferm Thorgesen 

2012, s.69f). Ferm Thorgensen beskriver vidare att pedagogens uppgift är att i ett arbete med 

musik se till att lyfta alla olika dimensioner som ett musikaliskt arbete innebär. Där uppstår en 

central fråga angående vilka dimensioner som uppmärksammas och får ta plats i arbetet med 

musik i verksamheten (2012, s. 73). Hur bidrar förskolans Läroplan, och i sin tur 

pedagogerna, till att vissa dimensioner/ aspekter av ett musikarbete uppmärksammas och 

andra inte. Det är här jag väljer att ta min utgångspunkt i denna studie. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken roll musiken får i förskolans verksamhet både 

utifrån Läroplanen samt genom studier av hur pedagoger utan och med musikutbildning talar 

om och utför sin kunskap eller icke kunskap av musik, både i deras praktik, och i deras 

reflektioner angående populärmusik i förskolan. Min studie försöker uppnå detta med hjälp av 

både observationer och intervjuer. 

1.3 Frågeställningar 

• Hur arbetar pedagogerna med musik i verksamheten? 

• Hur reflekterar pedagogerna om sin kunskap kring musik?  

• Vilka (musik)diskurser uttrycks i tre förskollärares arbete med musik i förskolan? 
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2. Tidigare forskning 

Nedan redogörs delar av tidigare forskning som gjorts angående pedagogens förhållningssätt 

till musikens plats i förskolans värld kopplat till vilka kunskaper som behövs. Det är med 

hjälp av denna tidigare forskning som jag placerar samt motiverar min studies plats i detta 

forskningsområde.  

Alexandra Lamont (2008) har i sin studie, gjord i England, forskat om hur, när och var barn 

får möta musik i sin vardag. Med hjälp av både hemmet och förskola har Lamont kunnat 

kartlägga på vilka platser och vid vilka tillfällen som barn själva väljer musik eller när någon 

annan valt åt dem. Hon har även tagit reda på vilken musik de lyssnade på samt hur aktivt 

lyssnandet varit. Studien visade bland annat på att mödrar oftare valde att spela musik i 

bakgrunden medan barnen när de själva fick välja valde att ha musiken i centrum av en 

aktivitet (Lamont 2008, s. 255). I ett exempel beskriver Lamont att musiken som ett av barnen 

i studien fick höra på förskolan var till största del vald av pedagogerna och att det var en del 

av den vardagliga rutinen (2008, s. 257). Studien visade att i förskolemiljön fick barnen inte 

själva vara med och välja musik utan att det var mestadels i hemmet som ett eget val fick 

göras. Det som Lamont kommer fram till visar att barnen inte har lika mycket inflytande över 

musiken på förskolan vilket då även innebär att det läggs ett stort ansvar på pedagogen och 

hens kompetenser inom musik för att det ska bli ett givande arbete med barnen. 

I motsats till Lamonts resultat har Kristina Holmberg och Marie-Helene Zimmerman Nilsson i 

sin studie Perversity of enjoyment? Preschool music activities go neoliberal kommit fram till 

nästan det motsatta, att barnen har för mycket inflytande över musiken som spelas på 

förskolan. Studien är baserad på gruppintervjuer med pedagoger där fokus ligger på hur de 

motiverar valet av låtar som spelas på förskolan samt vilka normer pedagogerna uttrycker 

kring dessa låtar. Kan valet av låtar vara kopplat till de nyliberalistiska influenserna är vad de 

frågar sig (2017, s. 583). Holmberg och Zimmerman Nilsson (2017) beskriver att de 

nyliberala idéerna om barns inflytande över musiken i förskolan gör att pedagogernas 

förhållningssätt gentemot barnen blir annorlunda. Forskarna beskriver att de har sett ett 

missnöje hos pedagogerna i intervjuerna när det kommer till populärmusiken. Barnen väljer 

nästan helt fritt men det rättfärdigas med de nyliberalistiska synsättet på barns delaktighet och 

inflytande (2017, s. 589). Det framkommer att pedagogerna ser ner på populärmusiken och 

säger att den inte är lika bra som musik på exempelvis 70-talet (2017, s. 590). Studien visar 
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att det finns en omedvetenhet och okunskap om vilka metoder som finns och hur man kan 

jobba med musik för att lyfta exempelvis svordommar samt homosexuallitet som låtarna bär 

med sig (Holmberg och Zimmerman-Nilsson 2017, s. 588). Denna omedvetenhet, eller 

okunskap leder till orättvisor och ojämställdhet enligt forskarna. Detta är ett intressant 

perspektiv på hur pedagogens roll kan komma att påverka barns uppfattning eller kunskaper 

om musik när musiken inte tas tillvara på. Hur kommer det sig att didaktiska val inte görs när 

det kommer till musik? Skulle exempelvis matematik motiveras med samma argument som 

pedagogerna gör när det kommer till musiken? 

I Maria Wassrins avhandling har däremot studerat hur pedagoger och barn från en förskola 

med musikinriktning arbetar med musik och vad en utbildad musikpedagog gör i arbetet med 

musiken på förskolan (2016, s. 72). Wassrin (2016, s. 128) beskriver hur barnen blir delaktiga 

i arbetet med musik genom pedagogernas förhållningssätt, metoder och kompetens inom 

ämnet musik. Hennes studie visar på att barnen hade stort inflytande på aktiviteterna då de 

konstruerades tillsammans med både pedagoger och barn. Det beskrivs även att pedagogerna 

såg på barnen som kompetenta och att det genom detta förhållningssätt såg på barnen som 

legitima musiker här och nu, inte att de eventuellt skulle bli det (2016, s. 129). Genom att 

aktivt arbeta med musik som ytterligare en uttrycksmöjlighet bidrog det till att barnen fick 

göra sina röster hörda och detta medförde även en mer jämställd relation och ett arbete som 

främjade en mångfald (2016, s. 129). Ska barnen få tillgång till musikens många fördelar och 

möjligheter endast genom specialutbildade musikpedagoger? Kan det möjligtvis finnas några 

andra faktorer som ligger till grund för att pedagoger utan vidareutbildning inom musik idag 

inte kan ge barnen den möjligheten som Wassrin beskriver? 

Jasmina Stolićs studie har undersökt vilka olika typer av musikaktiviteter som är viktiga för 

förskollärarna och hur det möjligtvis influerar barnens musikutveckling samt om det uttrycks 

att de är i behov av stöd i den utvecklingen (2015, s. 34). Studien visade att sjunga sånger är 

den aktivitet som utförs mest av pedagogerna och att det även är den viktigaste 

musikaktiviteten enligt dem själva där den näst viktigaste aktiviteten var att lyssna på musik 

(2015, s. 36). 53.9% av de som deltog i undersökningen uttryckte att de behövde hjälp med 

hur man skulle kunna implementera musikaktiviteter och det uttrycktes att de skulle behöva få 

fler sorters forum som seminarier för att stötta deras arbete med musiken (s. 39, 42). Stolić 

beskriver att alla förskolor som tycker att musikundervisning är av vikt måste också anstränga 

sig för att ta ansvar för att investera i musiken (2015, s. 43). Man kan där fråga sig vad det 
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innebär att investera i musiken. Vill man vidareutbilda pedagoger, införskaffa instrument eller 

handlar det om att man vill skapa ett mer kreativt och öppet klimat för att pedagoger ska våga 

ta för sig i musikarbete med barnen? 

Denna tidigare forskning som redogjorts ovan, har lyft att pedagogens roll är betydande i 

barns möte med musiken. Det som tycks framstå som en tydlig tråd i den tidigare forskningen 

handlar om “viljan till kunskap”, nämligen att det behövs mer kunskap för pedagoger för att 

kunna utföra ett musikarbete i förskolan. Men är det egentligen det som behövs? Jag frågar 

mig, är mer kunskap den enda lösningen eller är förutsättningarna för hur kunskap ses och 

förstås som kunskap, i samband med musiken, en del av lösningen? 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt redogörs det teoretiska perspektiv som jag utgått från och varför dessa är 

relevanta i min studie. Det är med hjälp av socialkonstruktivismen jag väljer att se på 

Foucaults teori om diskurser, discipliner och kunskaper. Utifrån detta blir min teoretiska 

utgångspunkt att se på musik som en disciplin där det finns en bild av kunskaper och icke 

kunskaper som framträder i arbetet med musik i förskolan. Dessa discipliner och kunskaper är 

sammankopplade med varandra och det är dessa utgångspunkter som min analys kommer att 

genomsyras av. Foucaults teorier blir därför viktiga då det ger mig möjlighet att urskilja olika 

teman som blir relevanta, där relationen mellan kunskapen och praktiken som pedagogerna 

uttrycker, både via sitt språk och sin handling, står i fokus. 

 

3.1 Socialkonstruktivism 

För att kunna utforska Michel Foucaults tankar om makten av kunskap och dilemmat mellan 

vad kunskap är eller inte är inom disciplinen musik kommer jag använda mig av 

socialkonstruktivismen som en grund. Socialkonstruktivismen beskrivs som en utgångspunkt 

där man vill se på människan som någon som får kunskap om ting i sin omgivning genom 

sammanhang hen deltar i. Man vill utifrån detta se på människors handlingar som något en får 

kunskap om via olika förutsättningar, material och människor. Uppfattningen och kunskapen 

inom ett kunskapsfält blir konstruerad, formad och tolkad av de människor som rör sig inom 

den kontexten (Ulf Brinkkjaer & Marianne Høyen 2013, s. 95). Detta betyder att pedagogerna 

på förskolan blir påverkade av den kulturella kontext de vistas i. Exempelvis kan detta speglas 

i deras språk, hur de pratar och definierar musiken i förskolan. 

Socialkonstruktivismen beskriver även om att förutsättningarna för en viss konstruktion hade 

sett annorlunda ut hade den redan befintliga konstruktionen tagit en annan form samt 

möjligtvis fått ett annat innehåll och därav kan det se annorlunda ut beroende på vart man är, 

vilka som ingår eller vad man har för förutsättningar i den konstruktionen (Brinkkjaer & 

Høyen 2013, s. 97) Exempelvis kan utbildningen hos pedagogerna eller styrdokuments om 

Läroplanen spela en roll för vilka möjligheter och förutsättningar det finns att förändra denna 

konstruktion samt dess innehåll. Socialkonstruktivismen hjälper oss alltså att, genom 

Foucaults perspektiv, se hur vi kan förstå dessa pedagoger och deras beskrivningar av arbetet 
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med musiken i förskolan och vad den får för plats. 

 

3.2 Diskurs enligt Foucault 

Inom förskolan finns det som jag nämnt tidigare en musiktradition med bland annat 

sångsamlingar i verksamheten. Dessa traditioner medför strukturer angående vilket innehåll 

som upprätthålls. Traditionerna kan upprepas på många förskolor genom exempelvis vilka 

låtar som reproduseras eller vilka föreställningar som finns samt vilka metoder som används i 

ett musikarbete. Foucault beskriver att man bör ha en medvetenhet kring vilka tankesystem 

som grupperas eller händelser som repeteras i dessa traditioner där det är genom dessa 

upptäckta grupperingar man kan få upp ögonen för nya perspektiv på omvärlden men även 

vems sanning och kunskap som får framträda (Foucault 1981, s. 54 & 2011, s. 42). Diskurser 

är makt vilket innebär att man i diskurserna blir bedömd beskriver Foucault (1981, s. 53).  

Skapandet av diskurser i samhället är kontrollerat, valt och organiserat men även reproducerat 

av vissa specifika aktörer vars roll är att avvärja diskursens makt för att undvika dess 

betydelsefullhet (Foucault 1981, s. 52). Foucault beskriver även att rätten till att få tala eller 

göra sin röst hörd i samhället, eller inom en viss disciplin (som beskrivs nedan), beror på vem 

du är och det är utifrån detta du får mer eller mindre rätt till att ta det utrymmet. Foucault 

beskriver att när diskursers betydelse lyfts fram för hur praktiken styrs eller organiseras ger 

det oss möjlighet att säga eller lyfta det som inte sagts, men på de villkor att man måste 

återupprepa vad som sagts (1981, s. 58). I förskolans kontext kan exempelvis ett 

utbildningssystem eller en läroplan vara en struktur som politiskt upprätthåller och modifierar 

diskurser, alltså vilken sorts kunskap och makt diskurserna fortsätter att bära med sig 

(Foucault 1981, s.64).   

 

3.3 Musik som disciplin 

Först och främst vill jag förklara att Foucault har två olika sätt att förstå disciplin där det 

första handlar om disciplinering och vad det innebär att disciplineras. Jag inspireras samt 

använder mig genomgående i uppsatsen av Foucaults andra förståelse av disciplin som syftar 

till ett visst ämnesområde/läroämne som i detta fall är disciplinen musik i förskolans kontext. 

Foucault diskuterar vad som utgör disciplinens ramar och hur man får tillgång till den, samt 
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vad det är som gör att man får vara delaktig i att förändra eller helt enkelt får utöva det 

disciplinen innefattar.   

Foucault menar att en disciplin är definierad genom de olika faktorerna (människorna) som 

utgör den, det vill säga vilka tekniker, verktyg och regler som anses vara det rätta eller sanna. 

Dessa olika faktorer som definieras inom disciplinens ramar bidrar till ett osynligt system som 

ligger till förfogande för de som vill eller kan använda sig av disciplinen utan att dess skapare 

är där. Foucault menar att det inte är meningen att man endast ska återupprepa en disciplin, 

utan för att det ska vara just en disciplin måste det finnas möjlighet att skapa nya regler och 

omkonstruera den. Han beskriver även att man inte får glömma att en disciplin inte bär på den 

enda eller fullständiga sanningen om vad den innefattar (1981, s. 59f). Så när tillhör utövandet 

det sanna eller trovärdiga? Focault (1981, s. 61) beskriver att det finns en skillnad på att man 

talar sanning eller att vara “in the truth”. Man är endast “in the truth” genom att man följer 

reglerna. Disciplinen sätter gränserna (för diskurs) genom dess praktiker som utgör den. 

Varje disciplin, beskriver Foucault, erkänner att det finns ett sant eller falskt utövande av den, 

men att detta tyvärr gör att en hel rad av ny kunskap, som finns utöver ramarna för 

disciplinen, inte erkänns eller drivs undan av det praktiska utövandet. Men Foucault påstår 

även att det kanske inte finns några fel, då fel endast kan uppstå inom en specifik utövning 

(1981, s.60). Exempelvis är disciplinen musik ett brett begrepp där det kanske inte finns några 

fel medan en specifik utövning som att spela en speciell låt med text, kan ha ett rätt eller fel.  

Kontrollen över själva utövandet i en disciplin är en viktig faktor då det ser till att det finns 

gränser (Foucault, s. 61). Ingen kommer in i disciplinens bubbla om denne inte uppfyller 

kraven på rätt sätt eller om du inte är kvalificerad att uppfylla kraven. De diskurser som finns 

inom en disciplin är olika öppna eller tillgängliga. Vissa diskurser som uppkommer inom 

disciplinen är mer eller mindre förbjudna medan andra tycks ha en mycket mer öppenhet 

(Foucault 1981, s. 62). Diskurser som exempelvis kan uppkomma i förskolan är motsättningar 

kring hur man ska jobba med musik som innehåller svordomar. Vissa kanske anser det 

förbjudet medan andra kan se det som ett pedagogiskt verktyg. 

Foucault beskriver att när du väl kan reglerna för den givna disciplinen får du även tillgång 

till att applicera den (1981, s.60). Det handlar om graden av kunskap och hur denna kunskap 

inverkar på möjligheten att modifiera disciplinen och få möjlighet till att skaffa sig rätt 
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metoder. Om man exempelvis anser sig vara kunnig inom musik tar och får man möjligtvis 

större friheter att tillämpa och utvidga disciplinen. 

3.4 Vad är kunskap och icke kunskap? 

Begreppet kunskap är inom disciplinen musik konstruerad. Kunskap kan vi tolka genom 

socialkonstruktivismen som att den bidrar till att reproducera det specifika kunskapsfältet och 

de disciplinära gränser som bidrar till att utgöra musik som kunskapsområde. 

Vi kan förstå oss på kunskaper via Foucault som lyfter att det finns olika kategorier och 

aspekter av kunskaper. Foucault förklarar att det finns “ett uppror av”(återuppstår) något han 

kallar för underkuvade kunskaper. Exempelvis en pedagog som inte anser sig kunna spela ett 

instrument eller sjunga. Pedagogens kunskap om musik skulle därmed inte vara värd att lyfta 

eller tas på allvar eftersom att de blir stämplade som otillräckliga. Kunskaper kan på detta sätt 

komma att hierarkiseras inom förskolan och bland pedagoger när det kommer till att arbeta 

med musik. Han beskriver även att denna underkuvade kunskap blir lågt rankad kunskap. Den 

är dock långt från allmänkunskap utan däremot en lokalkunskap menar Foucault (1980, s. 82). 

Exempelvis kan man se lokalkunskap på många håll i förskolan. Detta kan vara rutiner eller 

hur man på en förskola arbetar med en specifik grupp av barn när det kommer till arbetet med 

musik. Om man då skulle ta pedagogens lokala kunskap som i exemplet och sätta det i ett 

sammanhang med professionella musiker kanske inte denna kunskap skulle respekteras eller 

anses som högt rankad. Detta kan även bidra med pedagogens självbild eller lust att utöva 

musik och sång i förskolan. 

Foucault (1980, s. 87) beskriver en problemställning som handlar om att exponera samt 

specificera problem som uppstår då det finns en kamp mellan olika kunskaper och att det inte 

alltid är rätt att ställa dem mot varandra. Istället borde man ifrågasätta institutioner och hur de 

investerar i dessa olika kunskapskategorier för att ifrågasätta vad deras makt ger för effekt på 

individen. Inom förskolans värld kan institutioner vara Skolverket som skapar förskolans 

riktlinjer, förskollärarutbildningen som utbildar förskollärare inom bland annat musikämnet 

men kanske även kommuner och chefer som bygger förutsättningar för pedagoger.  

  



 

10 
 

4. Metod och material 
I detta avsnitt redogörs för vilken metod och material jag valt att använda mig av i denna 

studie. Det kommer redogöras för hur det svarar till syftet och därför kommer det i följande 

avsnitt redovisas om de metodologiska utgångspunkter, fallstudier med intervju och 

observation, urval och hur genomförandet av studien sett ut. Vidare kommer även etiska 

överväganden presenteras. 

4.1 Metodologiska utgångspunkter  

I denna studie vill jag undersöka vilka kunskaper som framträder från de olika pedagogernas 

tankar och praktiker gällande musikverksamheten i förskolan. Jag har därför valt att göra en 

kvalitativ undersökning då jag vill förstå och se en mer komplex bild kring pedagogernas 

kunskaper om musik och hur det påverkar deras praktik. En kvalitativ undersökning ger mig 

därför en närhet och mer direkt upplevelse och kontakt med pedagogerna kring hur de tänker 

och agerar gentemot musik som ämne, vilket är en stor fördel (Ahrne & Svensson 2015, s. 

15).  Därför har jag valt att undersöka vardagssituationer för att man som forskare ska kunna 

sätta sig in i pedagogernas livsvärld. En kvantitativ undersökning skulle i detta fall ha svårt att 

besvara, på vilket sätt musiken får en tvetydig plats och hur pedagogerna arbetar och talar om 

sina kunskaper om musik, som utgör grunden i mitt syfte. Därav blir en kvantitativ studie inte 

relevant i detta fall.  

Studien är inspirerad av diskursanalys. En definition av vad som menas med diskurs har 

vidareutvecklats i teoriavsnittet, som tar sin riktning genom Michel Foucaults uppfattning av 

diskurser. Syftet med att använda diskursanalys är lite annorlunda i jämförelse med en 

fenomenologisk ansats. Brinkkjaer och Høyen förklarar att ett fenomenologiskt perspektiv 

tittar på människans subjektiva förståelse samt förhållande till ett fenomen som i detta fall 

syftar till musikämnet och vad pedagogerna har för intentioner (2013, s.65). Medan en 

diskursanalytisk ansats, å andra sidan, kommer få mig att förstå sättet som diskurs språk, text 

och praktik formar och konstruerar erfarenheter och intentioner av pedagogerna (Norman 

Fairclough 2001, s. 22ff ). Därför är endast denna studie intresserad av hur pedagoger tolkar 

och förstår musikens plats i förskolan. Först och främst är målet, som möjliggörs med ett 

diskursanalytiskt perspektiv, att analysera det komplexa diskursiva musikfältet, som är 

organiserat genom ett nätverk av meningsfulla påstådda kunskaper, maktrelation och 

praktiker, där pedagogers positioner i relation till musik är etablerade och förhandlade. 
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4.2 Fallstudie 

Den här studiens syfte och frågeställningar handlar om att titta på pedagogers reflektioner om 

musik och hur de praktiskt arbetar med musik. För att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar har jag valt att göra en fallstudie som innefattar intervjuer och observationer. 

Fallet bestod av två låtar inom olika musikgenrer, en av låtarna var ”Bara vara mig själv” med 

artisten Laleh, denna låt definieras som populärmusik. Den andra låten ”Padam Padam” 

framförs av Edith Piaf som sjunger på franska samt att denna låt definieras mer som 

vismusik/kabaré. Pedagogerna fick fria tyglar att jobba med dessa låtar som de själv önskade. 

Fallen är utvalda på grund av ett förväntat informationsinnehåll från förskollärarna (Flyvbjerg 

2001, s. 79). Närheten till de konkreta musiksituationer i förskolan som en fallstudie i detta 

fall ger mig, beror på att den tillåter mig att se en mångfald av detaljer som är viktiga för att få 

en mer nyanserad bild av pedagogers musikarbete i förskolan samt att fallstudien är lämplig 

för att få fram konkret och kontextuell kunskap (Flyvbjerg 2001, s. 72). Det är detta som jag 

vill uppnå med studien. Mitt val av fallstudie motiveras som Flyvbjerg (2001, s. 77f) 

beskriver, om man vill få så mycket information som möjligt om ett specifikt problem är 

exempelvis slumpmässiga observationer inte den lämpligaste strategin, då det inte skulle ge 

mig den fylligaste informationen. Man kan få mer information kring pedagogers tankar och 

kunskaper om musiken från ett mer uttänkt, strukturerat upplägg av exempelvis en aktivitet.  

4.2.1 Intervjuer 

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer då jag anser att denna intervjuform kan 

bidra till att pedagogerna kan känna sig mer bekväma men även för att det ska skapas en 

känsla av ett samtal som både jag och den intervjuade är med och konstruerar (Patel & 

Davidson 2011, s. 82). Genom en kvalitativ intervju kan jag få en fylligare bild av de 

intervjuades värld kring ämnet musik i förskolan (Patel och Davidson 2011, s. 83). Det är 

även viktigt att lyssna på pedagogers berättelser för att kunna tillägna sig olika didaktiska 

erfarenheter och för att få förståelse för hur olika pedagoger skapar mening i sin verksamhet 

samt för att lyfta deras olikheter (Löfgren 2014, s. 146). Detta i sig själv är av stor vikt för att 

kunna få större förståelse och bygga en bredare bild av musikens status genom pedagogens 

synvinkel när de redan uttalat har olika utbildningar inom musik. Jag har inte valt att inte 

definiera min intervjuform som mer än kvalitativa intervjuer då gränserna mellan de olika 

intervjuformerna är ganska svårdefinierad och utsuddade vilket, enligt Eriksson-Zetterquist 

och Ahren (2015, s. 38) beskriver inte alltid är nödvändigt att göra. Jag har i båda intervjuerna 
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velat att det ska vara ett flytande samtal med några huvudfrågor (se Bilaga 1 och bilaga 2) 

men med utrymme för spontana frågor och sidospår för att kunna ge gensvar på det 

informanten berättar. Jag är dock medveten om att intervjuer inte kan säga allt om en situation 

eller i mitt fall om förskollärarnas uttalanden om ämnet musik, utan att det till största del 

handlar om hur personen själv uppfattar ämnet som behandlas vilket kan ge en vinklad bild 

(Eriksson-Zetterquist och Ahren 2015, s. 35). Jag ser därför att det är fördelaktigt att göra en 

fallstudie som både inkluderar intervjuer och observationer för att bredda min bild av 

pedagogernas uttalanden och därmed också bilden av musikens plats i förskolan.  

4.2.2 Observationer 

Det blir även relevant att göra observationer som komplement till mina intervjuer då mitt 

syfte med denna studie är att bland annat undersöka hur pedagogerna i praktiken arbetar med 

musik och vad det säger oss om vilka kunskaper eller icke-kunskaper som finns i koppling till 

ett musikarbete. Utifrån mitt problemområde som jag vill undersöka behöver observationer 

även vara en del av mitt insamlade material eftersom jag är intresserad av pedagogernas 

agerande i förhållande till deras reflektioner om musik. Jag har valt att göra en öppen 

observation vilket betyder att jag har informerat de som ska delta vad mitt syfte är och vad jag 

tittar på under observationstillfällena (Philip Lalander 2015, s. 99 ). Jag har valt att vara icke-

deltagande observatör då jag vill befinna mig utanför aktiviteten för att inte påverka 

pedagogernas agerande som kan ha effekt på vilka didaktiska val de då väljer att göra (Patel 

& Davidsson 2011, s. 91ff). Självklart kan min icke-deltagande roll också påverka 

pedagogens agerande men då jag ville uppfatta hela händelseförloppet och kunna anteckna 

fortlöpande ansåg jag att icke-deltagande rollen var mest optimal för denna studies ramar. 

 

4.3 Material och urval 

Mitt material består av tre inspelade intervjuer (se tabell 2) från första tillfället samt 

anteckningar från de tre olika observationstillfällen men också tre sammanställda 

anteckningar från de sista intervjuerna. Dessa tre intervjuer är transkriberade och anteckningar 

från observationerna är renskrivna för att utgöra grunden i analysen. 

Tre fallstudier har gjorts med tre olika förskollärare. Av dessa tre förskollärare har två 

förskollärarutbildning och den tredje har också utbildning inom musik. Två pedagoger 
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jobbade med de yngre åldrarna 1 -3år och en arbetade med de äldre barnen 3-5 år. Nedan 

finns en förtydligande tabell där förkortningen Fsk står för förskollärare. 

 

4.3.1 Tabell 1 

Förskollärare Fsk 1- ej 
musikutbildad 

Fsk 2 - ej 
musikutbildad 

Fsk 3 - 
musikutbildad 

Ålder på barn 1-3 3-5 1-3 

Antal barn delaktiga under 
observationen 

4 6 10 

 

Jag har gjort ett strategiskt urval genom att använda mig av fallstudie med tre förskollärare. 

Detta baserar jag på ett informationsorienterat urval vilket innebär att valet av antalet 

fallstudier är få men där jag vill i så stor utsträckning som möjligt använda mig av så mycket 

som möjligt av materialet jag får in, vilken innebär att jag valt att maximera användbarheten 

från mindre och få enskilda fall (Flyvbjerg 2001, s. 79). Upplägget på fallstudien har jag 

gestaltat i tre steg som kan ses i tabellen nedan.  

4.3.2 Tabell 2 

Tillfälle: Tillfälle 1 Tillfälle 2 (1 vecka 
senare) 

Tillfälle 2 

Form: Intervju Observation av 
aktivitet 

Uppföljningsintervju i anknytning till 
observation 

Ungefärlig tid för 
respektive tillfälle  

ca 30 min ca 10-15 min 
 

ca 15 min 
 

 

 

4.3.3 Läroplanen 

Ytterligare består mitt huvudmaterial av förskolansläroplan som jag har valt att analysera. Jag 

har valt att analysera Läroplanens innehåll, vilka ord som används och vilken plats 

musikämnet får. Detta gör jag inte endast genom att förstå mig på texten som sådan utan även 
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då jag vill få ett större perspektiv och kontextualisera texten då just kontextualisering är 

centralt i en diskursanalys. Genom detta görs det möjligt för mig att förstå något i samhället 

som texten är ett uttryck för (Boréus 2015, s. 175). I detta fall är det vad Läroplanen ger 

uttryck för angående musik och diskurser där det kan hjälpa mig att se hur det i sin tur speglas 

genom förskollärarnas implementering av den.  

4.4 Genomförande 

I starten av denna process var mitt syfte att undersöka förskollärares föreställningar och tankar 

om populärmusiken både på ett personligt plan men även inom den pedagogiska ramen för 

förskolan och hur det kom i uttryck i praktiken. Första kontakten skedde via mail med alla 

förskollärare. När jag fått bekräftat att de ville delta i min studie skickade jag mer specifik 

information om vad fallstudien gick ut på och i detta ingick informationsbrev och 

samtyckesblankett till förskollärarna för att delge dem all information (se Bilaga 3). Jag 

skickade även med ett informationsbrev som var till föräldrar där jag beskrev och berättade 

om studiens syfte samt att jag skulle utföra observationer (se Bilaga 4). Förskollärarna gick 

med på att vidarebefordra detta till barnens föräldrar som de ville skulle delta i aktiviteten. Vi 

bokade in en första tid för intervju och vid det tillfället bokade vi in en dag för observation. 

Intervjuerna ägde rum hos respektive pedagog i ett enskilt rum (personalrum/mötesrum) där 

jag använde mig av en inspelningsmikrofon för att spela in samtalet. Jag hade några 

huvudfrågor med mig som vi samtalade runt och där jag ställde följdfrågor utifrån vad 

pedagogen svarade. Jag hade koll på tiden genom min Ipad som jag även förde anteckningar 

på så när tiden för intervjun började närma sig slutet försökte jag avrunda samtalet på ett bra 

sätt. Under alla intervjuer flöt ett samtal på bra men det märktes på två av tre förskollärare att 

de var nervösa i inledningen av intervjun. Vid en av intervjuerna blev vi avbrutna då en annan 

pedagog hade en fråga till den intervjuade. Jag tar med mig att det kan vara bra att vara noga 

med att hänga upp en skylt med ”samtal pågår, var vänlig stör ej”, just för att intervjun inte 

ska bli avbruten och så att de involverade inte tappar tråden eller känner sig obekväma. 

Transkribering utfördes samma dag eller nästkommande dag. Den strukturerades via en tabell 

med fyra kolumner på följande sätt 

4.4.1 Tabell 3 
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Person Utsaga Förtydligande Egen kommentar 

 

Vid kommande tillfälle när observationerna gjordes tog pedagogen med de barn som skulle 

delta och vid vissa tillfällen hjälpte jag bland annat till att klä av barnen sina ytterkläder för att 

skapa en relation och i samband med detta frågade jag dem om jag fick vara med dem en 

stund och titta när de ska lyssna på några låtar. Detta för att skap kontakt och förtroende hos 

barnen samt för att ge dem chans att säga nej till att delta. Vid alla aktiviteter satt jag en bit 

ifrån, antingen utanför ringen, eller längre bort vid en annan vägg. Detta för att kunna få 

överblick över situationen och för att inte störa eller distrahera. Ibland kom ett barn och satte 

sig bredvid mig och undrade vad jag gjorde. Jag svarade på frågan och barnet återvände till 

aktiviteten eller ibland satt kvar en stund. Huvudfokuset låg på hur pedagogen format sin 

aktivitet utifrån musiken hen fått samt hens agerande under hela aktiviten där jag antecknade 

vad pedagogen sade och gjorde i relation till musiken. 

Allt eftersom jag samlat in mitt material i form av sex intervjuer och tre observationer med 

pedagogerna upptäckte jag att det fanns en annan problematik som framträdde tydligare och 

visade sig vara en övergripande dilemma när det kom till kunskaper om arbete med musik och 

synsättet kring musik generellt i förskolans verksamhet. Detta framkom tydligt i 

observationerna där det inte gjordes någon skillnad på musik inom olika genrer som var mitt 

tidigare syfte att undersöka. Därmed insåg jag att syftet med studien behövde omformuleras 

för att ta itu med det mer övergripande och större problemet som framträdde. Därav har mina 

intervjuer och intervjufrågor varit mer fokuserade på populärmusiken i förskolan men tack 

vare svaren jag fått angående populärmusik har jag med hjälp av pedagogers definitioner av 

just populärmusiken kunnat urskilja problematiken kring deras olika kunskaper angående 

musik generellt i förskolans kontext. Att därför särskilja musik tillhörande olika genrer vore 

mer problematiskt då förskollärarna själva inte gjort detta. 

 

4.5 Etiska överväganden 

Jag har i min studie utgått från vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det är 

dessa som jag har kommit att förhålla mig till i mitt arbete (Vetenskapsrådet 2011, s. 6).  
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Informationskravet- Betyder att de som deltar i studien måste bli informerade om deras rätt 

att dra sig ur när de vill samt att de får information om undersökningen och dess syfte 

(Vetenskapsrådet 2011, s. 7-8). Det skickades information vad fallstudien gick ut på och i 

detta ingick informationsbrev och samtyckesblankett till förskolläraren (se Bilaga 3). Även ett 

informationsbrev till föräldrarna ingick (se Bilaga 4). Detta gjordes då det är av stor vikt att 

alla inblandade i undersökningen är ordentligt informerade om studiens innebörd samt att de 

har gett sitt samtycke för att delta (Löfdahl, 2014, s. 36). Förskollärarna blev informerade 

både skriftligt och muntligt innan intervjun gjordes. Jag var även tydligt med att jag inte var 

där för att hitta några rätt eller fel svar utan att mitt intresse låg i deras reflektioner om 

populärmusiken och arbetet med den i förskolan.  

Samtyckeskravet- Betyder att jag som forskare är skyldig att inhämta de deltagande 

personernas samtycke, att de har rätt att självständigt bestämma på vilka villkor samt hur 

länge de vill delta. Detta gjordes genom att pedagogerna undertecknade samtyckesblanketten 

att medverka i undersökingen (Vetenskapsrådet 2011, s. 9-10). Då studien även involverat 

barn som deltagit i observationerna betydde det att vårdnadshavarna informerats med ett 

informationsbrev. Jag förklarade fokus för observationerna låg på pedagogerna och därför är 

det främst dem som var av intresse för mig. På grund av detta lämnade jag då inte ut någon 

samtyckesblankett till föräldrarna utan skrev i informationsbrevet att de fick meddela 

pedagogerna eller maila mig om de inte vill att deras barn skulle delta.  

Konfidentialitetskravet- Betyder att personer och platser inte ska beskrivas på ett sånt sätt att 

det går att spåra eller identifiera var förskolan finns eller vem den intervjuade är då deras 

deltagande är anonymt. Därför har exempelvis samtyckesblanketter som innehåller personliga 

och känsliga uppgifter förvarats så att inga obehöriga har kunnat komma åt informationen. Jag 

har även på grund av detta valt att fingera förskollärarnas namn till Fsk1, Fsk2 och Fsk3, 

vilket är i enlighet med konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2011, s. 12-13) 

Nyttjandekravet- Betyder att som forskare är jag skyldig att det insamlade materialet endast 

kommer användas i min studie och att de deltagande har rätt till att få ta del av studien om så 

önskas. De blev informerade om att uppsatsen kommer läggas ut på diva-portal.org (2011, s. 

14-15). När studien är klar kommer all data exempelvis inspelade intervjuer samt 

transkriberingar och anteckningar att raderas.  
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5. Resultat och analys 
Jag kommer att organisera min analys på ett sådant sätt som gör det möjligt för mig att 

undersöka hur musikens disciplinära status, i förskolor, tar en instabil och tvetydig form. 

Musiken har en plats i förskolan där den även uttrycks i Läroplanen men till skillnad från 

exempelvis matematiken, har musiken fått ett mindre pedagogiskt utrymme i den dagliga 

verksamheten. Vi kan säga att musiken är både överallt och ingenstans, den är både en del och 

inte en del av förskolans värld. Barnen kan sjunga sånger inför Luciafirande och det kan 

finnas musik som spelas i bakgrunden medan barn är ute och leker. Men musik, som 

diskuteras, erfars och reflekteras om, är mindre synlig. Musikens otydlighet och tvetydighet, 

kring vilken roll den spelar i förskolan både som verktyg men även som disciplin (i Foucault’s 

mening, se teoriavsnitt) är något som specifikt kommer att undersökas under denna analys. 

Vad otydligheten av disciplinens gränser förknippas med är inte nödvändigtvis en öppning av 

pedagogens frihet att göra vad de vill med musik. Exempelvis som om en hel del nya 

tolkningar och metoder var möjliga. Men i vissa fall leder det till motsatt effekt: en osäkerhet 

och ambivalens om vad man ska göra med musik i förskolan. Det är detta som jag fått erfara 

från mina intervjuer och observationer. Syftet med denna analys är därför att utforska detta 

närmare genom att titta på följande teman: 1. Läroplanens formande av musik som disciplin 2. 

Instrumentell användning av musik och dess ospecificerade plats 3. Musik som Kunskap och 

icke-kunskap och 4. Fri tolkning av Läroplanen  

 

5.1 Läroplanens formande av musik som disciplin 
Foucault beskriver att varje samhälle kontrollerar, organiserar och reproducerar vissa 

diskurser som uppstår inom olika fält i samhället. Detta görs genom makt som förhindrar och 

undviker andra diskursers betydelse (1981, s. 52). Styrdokument som Läroplanen är en 

“aktör” som kontrollerar, organiserar och reproducerar vissa diskurser som uppstår i 

förskolan. På vilket sätt Läroplanen är formulerad samt vad som lyfts gör att den bland annat 

har, som kan förstås via Foucault, en makt att reproducera, förhindra och undvika andra 

diskursers betydelse. I Läroplanen organiserars och prioriterars mål olika genom det specifika 

språket som används där vi kan se att musikkunskaper inte värdesätts lika högt som 

exempelvis matematiska kunskaper. De värderas olika både när det gäller vilken kunskap som 

krävs, hur stort utrymme ämnet ges och på vilket sätt det ska implementeras i verksamheten, 

vilket utgör ett sätt att se hur olika ämnen ges olika status som kunskaper. Därför ser jag det 
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som viktigt att lyfta hur Läroplanen framhäver och är med och skapar musik som disciplin i 

förskolan genom att undersöka hur musiken porträtteras i jämförelse med matematiken och på 

så sätt få en förståelse för hur Läroplanen är med och sätter tonen där ramar skapas för musik 

som disciplin. Under inledningen till denna uppsats har det lyfts hur musikämnet beskrivs i 

Läroplanen, jag kommer nedan redogöra för dem igen. 

1.) Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, 

rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod  i 

förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. (Lpfö 98 rev. 16, s. 7) 

2.) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att 

förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och 

musik, dans och drama (Lpfö 98 rev. 16, s.10) 

 

Genom dessa två avsnitt i Läroplanen kan vi fort konstatera att musik inte är det enda ämne 

som lyfts. Flera av de andra estetiska ämnena, som exempelvis drama, dans och bild nämns i 

samma mål och sammanhang som bland annat uttrycksformer, vilket är viktigt att ha i åtanke 

för vidare diskussion. Om vi jämför detta mot matematik för att försöka komma åt vad som 

värderas eller värdesätts i läroplanen kan vi se att matematik har fem “egna” strävansmål i 

förskolans läroplan. Vilket gör det ganska lätt konstaterat att musik får betydligt mindre plats i 

Läroplanen än matematik. Närmare granskning leder oss vidare in på vilka ord som används 

och hur de olika målen inom musik samt matematik redogör för arbetet med de två olika 

ämnena i förskolan. Nedan redogör jag därför för två mål inom matematiken:  

 
1.) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och 

använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp (Lpfö 98, rev. 16, s. 10) 
 

2.) Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och 

utmanas i sin matematiska utveckling (Lpfö 98, rev. 16, s. 11) 

 

Det vi kan urskilja är att musik, enligt Läroplanen, ska användas som innehåll och metod där 

begreppet innehåll får en otydlig innebörd. Musiken ska även användas som en metod, som 

ett sätt att uppnå andra syften, varefter specificiteten av musiken försvinner och går “vilse”, 

där musiken blir ett generellt, neutral transport av kunskap, som innehåll för andra ämnen 

inom förskolans verksamhet. De matematiska målen uttrycker mer specifikt än musikmålen 

att barnen både ska kunna urskilja, undersöka och använda sig av olika matematiska begrepp. 
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Här framstår matematik som ett mål i sig självt (denna fråga redovisas mer djupgående under 

tema två). Läroplanen uttrycker exempelvis inte att musikaliska begrepp ska ingå i ett 

musikarbete i förskolan.  

 

Citat två inom de båda disciplinerna (musik och matematik) beskriver läroplanen först 

angående musik (återigen tillsammans med flera andra discipliner) att barnen ska få utveckla 

sin skapande förmåga där de ska förmedla upplevelser. Detta är även ett exempel på att musik 

ska användas som metod för att vidare bidra till att hjälpa barnen att uttrycka sig. Detta tyder 

på att musik har en mycket viktig roll och funktion, att hjälpa barnets egen känslomässiga, 

sociala och kulturella utveckling och höjer eventuellt musik till en viktig roll. Men detta är 

fortfarande en vag och undervärderad punkt. I matematikens andra citat redogörs det däremot 

att matematiken inte bara ska utveckla barnens matematiska förmåga utan även att barnen ska 

utmanas i deras matematiska utveckling. Här ser vi en viktig skillnad i hur ämnena framställs 

och därmed skapar olika tydliga ramar för disciplinen. 

 

En slutsats vi kan göra baserat på det ovan redovisade är att läroplanen gör skillnad på vilken 

disciplin som både värderas högt, men även hur läroplanen bidrar till att göra musik som 

disciplin otydlig och öppen för många möjliga tolkningar i jämförelse med andra discipliner 

(ämnen). De mål jag lyft från Läroplanen ovan kan förstås via Foucault (1981, s. 54 & 2011, 

s. 42) som förklarar att det är genom uppmärksammandet av dessa tankesystem som gör att vi 

kan få upp ögonen för nya perspektiv men även vilken sanning och vilken kunskap som får 

framträda, i detta fall när det kommer till musikarbetet i förskolan. Kunskaper inom 

disciplinen musik är inte jämställda med de andra ämnena vilket ges exempel på och kan 

tydas genom hur målen formuleras och presenteras. Vidare kommer jag att ta in vilka 

konsekvenser av vad som sägs i Läroplanen angående oklarheten kring musikdisciplinens 

status genom att överväga hur det i praktiken (både via intervjuer med pedagoger och genom 

observationer av hur pedagoger arbetar med musik konkret) själva införlivar och uttrycker 

denna oklarhet och tvetydighet som något instrumentalt, ett medel eller bakgrundsaktivitet. 

Denna förståelse för musik kan redan finnas i Läroplanen när musiken kallas metod eller som 

en form av uttryck. Det är genom temat nedan som denna aspekt uppmärksammas vidare. 
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5.2 Instrumentell användning av musik och dess ospecificerade 
plats 
När blir musik den centrala uppgiften för en pedagogisk aktivitet i förskolan? När kan vi säga 

att vi tillhör musikdisciplinen? Foucault får oss förstå att det är genom verktygen, de regler 

som följer och inte bara närvaron av, själva musiken i detta fall, som utgör när vi är i och 

utanför disciplinen. Enligt Foucault definieras dock aldrig disciplinens gränser en gång för 

alla, snarare är de i förhandlingar och under vissa omständigheter överträds de, men för att ett 

visst antal praktiker ska kunna identifieras som musikaliska behöver ramarna för vad som 

räknas som musik fastställas. Disciplinens struktur är ett sätt att övervaka dessa gränser (1981, 

s. 56,59). Genom aktiviteterna jag observerat förtydligas dessa aspekter av huruvida man kan 

erkännas in i den så kallade musikdisciplinen beroende på hur pedagogerna behärskar 

reglerna som är satta för den (Foucault 1981, s. 60). 

 

Förskollärarna i min fallstudie fick i uppdrag att utforma en aktivitet med hjälp av två låtar jag 

gett dem (som är beskrivna mer ingående under punkten Fallstudier). Fsk1 utförde en aktivitet 

med 4 st barn i 3 års ålder. Material som Fsk1 använde sig av var en kubformad ram som 

barnen kunde gå in i med vitt tyg som hängde ner på ena sidan. På tygstycket som hängde ner 

projecerades en vit bild från en projektor som var kopplad till en dator. Rekvisitan bestod av 

tre vingpar och tre genomskinliga tyger. Fsk1 utformade sin aktivitet på så sätt att barnen 

skulle härma varandras rörelser i skuggorna på den vita duken med hjälp av exempelvis ett 

vingpar. Pedagogen hade på musiken i bakgrunden där första låten var ”Bara vara mig själv” 

med Laleh och sedan spelades ”Padam Padam” med Edith Piaf medan de fortsatte att härmas. 

Fsk1’s fokus under aktiviteten låg på att hjälpa barnen härma varandra och visa vart de skulle 

stå för att se varandras skuggor. Fsk1 frågade barnen vad Edith Piaf sjöng om barnen svarade 

att de inte visste eller hörde. Då kommenterade pedagogen att hon inte sjunger på svenska. 

Efter detta hade Fsk1 teknikstrul då projektorn bytte ljus och blev därav ståendes med detta 

under en längre tid. 

 

Fsk2 hade utformat sin aktivitet på ett liknande sätt som Fsk1 där aktiviteten även här gick ut 

på att härma varandra. Det var 6 barn i 4-5 år ålder som var delaktiga i aktiviteten som Fsk2 

kallar för spegelleken. Hen förklarade att denna lek gick ut på att en och en skulle börja med 

att gå in i mitten av cirkeln, de format, och göra en rörelse som de andra då skulle härma. 

Även i detta fall var Laleh låten ”Bara vara mig själv” den första och efter detta ”Padam 
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Padam” med Edith Piaf. Fsk2 tvingade inte ett av barnen som inte ville gå in i mitten utan 

frågade då istället om barnet ville göra en rörelse tillsammans med en kompis. När Padam 

Padam sattes på berättade Fsk2 att nu kommer en helt annan låt. Denna lek repeterades på 

liknande sätt under båda låtarna. Fsk2 avslutade med att samlas i sittandes i en ring och 

frågade barnen om hur det kändes där barnen fick berätta hur de upplevt aktiviteten.  

 

Både Fsk1 och Fsk2’s aktiviteter var utformad så att barnen skulle härma varandras rörelser i 

kombination med musiken. Lamont studien visade att mödrar oftare valde att spela musik i 

bakgrunden för sina barn medan när barnen själva fick välja, valde de att ha musiken i 

centrum av en aktivitet (Lamont 2008, s. 255). Detta kan vi se var även pedagogernas 

agerande i dessa aktiviteter. I båda aktiviteter framgick det att musiken inte var ett mål utan 

mer av en bakgrund där låtarnas olikheter inte verkade spela någon större roll för aktiviteten i 

sig. Fsk1 och Fsk2’s upplägg, att härma varandra, var det övergripande fokus vilket gjorde att 

musiken blev sekundär och delvis försvann i själva aktiviteten. I de två observerade 

aktiviteterna blev musiken oftast inte ett mål i sig utan mer som ett medel för att uppnå ett 

annat syfte, i detta fall möjligtvis dans, motorik eller kroppsmedvetenhet vilket är i enlighet 

med Läroplanen (Lpfö98 rev 16, s.7). Musiken används alltså här som ett instrument eller 

verktyg inom en annan disciplin. Det visas i deras praktiska utövande att musik som ämne blir 

otydligt och oklart kring vad som menas med att arbeta med musik. Genom Foucault kan vi 

förstå aktivitetens utformning som att musik reduceras till ett verktyg inom en annan disciplin 

och därmed inte bidrar till skapandet av en musikdisciplin men även till att pedagogerna 

ibland hade svårigheter med uppgiften där de kände som att de inte hade tillgängliga resurser 

eller rätt tekniker vilket innebar att de inte var en del av musikdisciplinen (1981, s. 59). 

Under Fsk3’s aktivitet deltog 10 barn i 2-3 års ålder samt två pedagog inkluderat Fsk3. Alla 

satt ner huller om buller på en matta när Fsk3 tog fram en låda på med olika instrument. Hen 

höll fram en låda till barnen en och en så de fick välja ett instrument, det fanns bland annat 

maracas i olika storlekar, claves, trätrumma och tringel. Fsk3 förklarar att hen ska sätta på lite 

musik som de kan spela till allihop och den första låten var även här Lalehs ”Bara vara mig 

själv” Fsk3 visar samt hjälper barnen att se hur man kan använda instrumenten på olika sätt 

men även erbjuder barnen olika instrument för att få dem pröva på något nytt. Fsk3 att de ska 

pröva en till låt och förklarar som Fsk2 att nu blir det en helt annan låt. Fsk3 nynnar, sjunger 

och spelar med i båda låtarna tillsammans med barnen. Fsk3 avslutar med att fråga om barnen 

tycket det var bar musik och gensvaret blir ”mera”. 
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I kontrast till Fsk1 och Fsk2 involverade Fsk3’s aktivitet musikinstrument i kombination med 

musiken. Detta gjorde bland annat att musiken fick hamna mer i fokus för aktiviteten där Fsk3 

använde instrument för att visa och känna rytmen tillsammans med barnen vilket förstärks i 

och med att Fsk3 sjöng och nynnade med i låtarna. Instrumenten blir ett verktyg för att låta 

musiken fortsätta stå i fokus men bidrar även till att musiken i sig fortsätter att vara ett mål 

genom att använda instrumenten som verktyg. Detta och Fsk3’s aktiva val kring låtordningen 

på grund av låtarnas olika rytm (denna medvetenhet uttrycktes i intervjun efter aktiviteten) 

gör att hen framhäver de olika låtarna samt låter den fortsatt få stå i fokus. Detta kan grunda 

sig i att Fsk3 har kunskaper om att spela instrument och där hen har en mer specifik 

musikkunskap som inte Fsk1 eller Fsk2 besitter. Utifrån Foucault kan vi tyda detta på så sätt 

att Fsk3 har större tillgång till musikdisciplinen i sitt utövande då hen har verktyg och vet hur 

man förhåller sig till musuikdisciplinens regler (Foucault 1981, s. 59).  

Musiken används alltså av Fsk1 och Fsk2 som ett verktyg till andra syften medan Fsk3 

använder det som ett mål i sig. Då musiken används på dessa två olika sätt gör det att ramarna 

för musikdisciplinen blir suddiga och otydliga angående vad som utgör musik som disciplin 

inom förskolans ramar. Hur det kommer sig att det kan bli så olika kan vi ges svar genom 

pedagogernas olika bilder på musikens närvaro. Musiken tycks finnas i verksamheten hos de 

pedagoger som ingått i studien men pedagogerna uttryckte dess närvaro på lite olika sätt. Det 

finns meningsskiljaktigheter mellan pedagogerna kring hur närvarande musiken är samt 

vilken plats den faktiskt får i verksamheten. Framförallt kan vi se att Fsk1 och Fsk3 har olika 

uppfattningar om musikens närvaro i deras verksamhet. 

 
Fsk1: Musik i förskolan tycker jag har minskat oerhört mycket, alltså förr i världen var det sång och 

rytmik det ingick varje dag. [...] sjunga och spela instrument och man utvecklade trumperioder och 

sådär, [...] man hade olika instrument. Idag sitter man och krystar fram ibland på samlingar men jag 

tycker, man har ju inga sångsamlingar nästan.  

 

Musiken har enligt Fsk1 minskat mycket inom förskolans verksamhet. Fsk1 förklarar sin 

upplevelse kring att musiken förr var mer närvarande där man använde sig av både instrument 

samt hade sångsamlingar oftare. Fsk1 upplever att musik som disciplin har förändrats till 

någonting hen anser “sämre” som idag känns tillgjort eller ”krystat”. Instrument har tidigare 

använts som verktyg för att arbeta med musik i förskolan men dess frånvaro har möjligtvis, 

enligt Fsk1, skapat sämre förutsättningar eller försvårat arbetet med musiken. Om 
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förutsättningarna för att konstruera ett musikarbete i förskolan hade sett annorlunda ut hade 

möjligtvis musikarbetet tagit en annan form och möjligtvis även fått ett annat innehåll vilket 

socialkonstruktivismen hjälper oss att se (Brinkkjaer & Høyen 2013, s. 97) 

 

Fsk3 uppfattning om musikens närvaro uttrycks på detta sätt: 

 
Fsk3: Jag spelar väldigt mycket gitarr och inte bara vid samlingar utan vid alla möjliga tillfällen [...] den 

hänger framme också alltid så att dom kan visa själva när dom vill sjunga. [...]Många av våra minsta 

sjunger ju innan dom pratar nästan liksom, ja det gör dom. 
 

Musiken är närvarande i verksamheten genom instrument som hänger framme i miljön enligt 

Fsk3. Musikens närvaro och betydelse i verksamheten visas genom att barnen näst intill kan 

sjunga innan de pratar som Fsk3 upplever det finns musiken väldigt närvarande i hens 

verksamhet. Den tidigare forskningen som Wassrin (2016, s. 128)  gjort på en förskola med 

musikinriktning beskriver att barnen blir delaktiga i arbetet med musik genom pedagogernas 

förhållningssätt, metoder samt kompetenser inom ämnet musik vilket vi kan se är fallet även i 

denna situation med Fsk3 som har utbildning inom musik.  

 

Jag kan tyda att det finns flera olika anledningar till varför dessa pedagoger har olika 

erfarenheter av musiken. Kan en faktor till att de ser så olika ut angående musikens närvaro 

vara förskolans miljö? Fsk3 nämner att instrument hänger framme och att barnen tydligt kan 

visa när de vill musicera. Fsk1 beskriver en avsaknad av instrument i sin verksamhet. Hur har 

man valt att bygga upp sin miljö? Gör man exempelvis plats för instrument i sin miljö eller 

väljer man att istället ha “matematikhörnor” snarare än “musikhörnor”? Brinkkjaer & Høyen 

(2013, s. 95) förklarar att pedagoger på förskolan blir påverkade av den kulturella kontext de 

vistas i samt att man får kunskap via de förutsättningar, människor och material som man 

befinner sig i vilket gör att Fsk3 på grund av sin musikutbildning och tillgång till 

musikdisciplinen kan skapa en miljö där hens kunskap kan fortsätta utvecklas och därmed 

exempelvis implementera instrument i den vardagliga miljön där disciplinen då blir synlig. 

Till skillnad mot Fsk1’s miljö som inte innehåller instrument som alltid hänger framme, kan 

musikdisciplinens frånvaro därav förklaras.  

 

Det finns även en kunskapsskillnad som troligtvis har att göra med Fsk3’s utbildning inom 

musik där tillgången till att hantera och spela ett instrument utgör en faktor till att musiken 
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inte är lika påtaglig hos Fsk1 som hos Fsk3. Vi kan konstatera att fysiska instrument används 

som, just ett instrument (verktyg), för att få tillgång eller ej till musikdisciplinen. Foucault 

förklarar att det är först när du väl kan reglerna och har verktygen för den givna disciplinen 

som du får tillgång till att applicera samt modifiera med den (1981, s.60). Om man 

exempelvis anser sig vara kunnig inom musik som Fsk3 gör, tar och får man också då större 

friheter att använda och utvidga disciplinen. 

 

En anledning till varför Fsk1 uppfattar att musiken inte längre har en specifik plats i förskolan 

ger Fsk1 uttryckt för på detta sätt: 

Fsk1: kom inte och prata om populärmusik också, förstår du hur jag menar? Jag orkar inte höra ordet, 

nu överdriver jag men du vet, för jag har så nog med att försöka få ordning på en grupp som river ut 

allting som om dom vore ett år.  

Jag förstår Fsk1 som uttrycker en form av frustration över att hen inte hinner med arbetet med 

musik vilket gör att det inte känns roligt eller lustfyllt på grund av alla olika ämnen eller 

områden som förskollärare behöver jobba med, fastän det känns som att det egentligen är 

sekundärt när det grundläggande arbetet med barnen inte fungerar. Lamont (2008, s. 257) 

förklarar att musiken i förskolan till största del valdes av pedagogerna och att det därmed 

lägger ett stort ansvar på pedagogerna att ett musikarbete utförs. Kan detta vara ett uttryck 

som kan bli en förklaring till varför musikarbetet minskat i förskolan enligt Fsk1?  Kan detta 

även vara en förklaring till att Fsk1 upplever musiken som mer och mer frånvarande?  

 

Meningsskiljaktigheterna som framkommer uppmärksammar oss för hur Läroplanen ger 

musikdisciplinen ett brett tolkningsutrymme vilket jag kommer elaborera vidare under mitt 

sista tema. Nästkommande tema kommer däremot att beröra musik som kunskap och icke 

kunskap. Det kommer diskuteras vidare hur disciplinens gränser inom musik blir anpassad i 

enlighet med kunskapskraven som sägs bli inkluderade och exkluderade inom disciplinens 

gränser där jag för det första kommer redogöra för vilket typ av kunskap som hör till 

musikdisciplinen, för det andra hur pedagogerna själva pratar om musik och kunskap.  

 

5.3 Musik som kunskap och icke-kunskap 
Detta tema har framträtt från mitt empiriska material där musik har visat sig ha en tvetydig 

och oklar status i förskolan. Med avseende på kunskap kan man fråga sig om musik är en 
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fråga om smak utifrån personliga preferenser eller är det något som kan bli mer noggrant 

undersökt, så att man kan få mer kunskap om det? Det är ganska uppenbart båda. Men 

intressant nog när pedagogerna blev tillfrågade om deras uppfattningar angående 

populärmusik gav vissa till svar att musik är ett fenomen som inte räknas in i ett kunskapsfält 

i jämförelse med andra ämnen. Mer specifikt var pedagogerna i högre grad benägna att 

antingen definiera musik i ett väldigt vagt uttryck eller så var musik definierad i relation till 

en subjektiv upplevelse. Låt oss se i följande exempel 

Fsk1: Det är de första som jag tänker, asså populär, asså musik som är populär nu. Eller att det skulle 

vara pop, rock, skulle kunna va blues å jazz också i och för sig. Men typ att det är en modernare typ av 

musik, asså så tänker jag med populärmusik  [...] den är populär nu eller också populär av mig 

Fsk1’s beskrivning av populärmusiken inkluderar många olika genrer samt något som är 

populärt nu blir en ganska vag och kringgående definition som inte bidrar till ytterligare 

inblick till vad populärmusik är annat än en repetition av själva begreppet, som redan 

uttrycks: populärmusik är musik som är populär. Detta kan speglas genom Foucault som 

beskriver att de underkuvade kunskaperna kan bli stämplade som otillräckliga och därför inte 

värda att lyfta eller tas på allvar (1980, s. 81). Det är möjligtvis detta som Fsk1 visar uttryck 

för. Fsk1 visar genom detta uttalande att hen har en medveten kring att det krävs vissa 

kunskaper och vissa förutsättningar för att kunna få träda in i en musikdisciplin. Detta är inte 

ett påstående som ger uttryck för kunskap. Snarare än att det säger oss någonting om den 

individuella läraren, säger det mer om musik och den stora svårigheten av att ge ett allmänt, 

sanningsenligt och definitivt svar på denna fråga av vad populärmusik innefattar.  

Fsk1 beskriver även i slutet av citatet att populärmusik kan definieras genom att vara något 

som är populärt för sig själv, individen. Här ser vi att uttalandet kring musik även kan ses som 

en subjektiv uppfattning, något man själv definierar, vilket leder till att kunskaperna som 

tillhör musikdisciplinen visar på en otydlighet där gränserna blir oklara och blir definierade på 

olika sätt beroende på vem man är. Foucault beskriver att kontrollen över själva utövandet i 

en disciplin är en viktig faktor eftersom att det ser till att det finns gränser som är, i sig självt, 

diskursivt konstruerade. Foucaults förklaring av “sanna och falska” uttalanden hjälper till att 

utgöra disciplinens inre och yttre egenskaper (1981 s. 60-61). Detta kan förstås genom det 

som händer när ett ämne, som musik, blir baserat på endast personliga åsikter, där skillnaden 

mellan sant eller falskt ersätts med min och din åsikt gör att frågan uppstår; kan vi erkänna 

sådana påståenden som möjliga inom en disciplin eller är det faktumet att osäkerheten kring 
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de “sanna och falska” definitionerna gör att tvivel uppstår, angående disciplinens gränser, som 

skulle hjälpa att upprätta musiken från första början? 

Om musik anses vara en subjektiv upplevelse som är baserat från individ till individ blir då 

dessa regler och kontrollen för disciplinen musik, som Foucault redogör för, oklara och 

suddiga. Det osynliga systemet runt en disciplin behövs för att det ska bli tydligare eller 

lättare för andra som inte tillhör disciplinen att kunna följa och använda musik inom ramarna 

för den vilket det subjektiva förhållningssättet ruckar på (1981, s. 59-60). 

Populärmusiken var även beskriven på ett sådant sätt att kunskapen om populärmusik (och 

musik) var en disciplin som kom från barnen. Vi kan se hur Fsk2 ger uttryck för detta nedan. 

Fsk2: Jag lyssnar ju inte på populärmusik så där som jag tänker att populärmusik är. Sen förstår jag att 

världsmusik också kan vara populärmusik men för mig är det som ny musik. Jag vet inte sån här 

Markus och Martinus [...]det ligger inte mig nära och då blir det ju inte att jag gärna kanske så... Det är 

väl om barnen kommer och önskar det för då lyssnar jag ju på det, så då måste det komma ifrån dom. 

 

Fsk2 yttrar att kunskapen till populärmusiken inte är så stor då den inte ligger nära Fsk2 som 

person. Hen förklarar då att kunskapen och ett intresse för musik finns hos barnen och det är 

via dem som Fsk2 själv får kunskaper. Om ett arbete med populärmusik ska genomföras 

behöver initiativet komma från barnen själva då Fsk2 värderar deras önskningar och 

inflytande. Vi kan se att Fsk2’s förhållningssätt till att arbeta med musik och kunskaperna 

kring populärmusiken ligger i ganska stor enlighet med Läroplanen som beskriver att alla barn 

ska få inflytande på verksamhetens innehåll (Lpfö98, rev. 16, s. 12). Detta kan komma att bli 

en mångtydig betydelse av påståendet från pedagogen. Å ena sidan är det en bekräftelse av 

barnen, det vill säga, ett erkännande av barnets rätt att utöva inflytande över sin egna 

inlärning, som vi kan se att Läroplanen också gör plats för. Å andra sidan kan det handla om, 

snarare än tankarna där värderingarna om värdet av barnets åsikter och deltagande, redan 

påvisade sekundära betydelsen samt inställningen pedagogerna har när det kommer till 

musiken. 

 

Vi kan anknyta Fsk2’s bild av barnens inflytande och kunskapsbärande när det gäller 

populärmusiken, via den tidigare forskningen gjord av Holmberg och Zimmerman Nilsson - 

Perversity of enjoyment? Preschool music activities go neoliberal. Där redogjordes att 

pedagogerna tillät barnen, att oftast helt fritt, välja låtar där argumenten från pedagogerna 
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rättfärdigas med de nyliberalistiska synsättet på barns delaktighet och inflytande trots att de 

vuxna själva inte tyckte musiken var passande (2017, s. 589). I och med detta ser vi ytterligare 

en faktor som bidrar till att musikdisciplinens innehåll samt ramar skapar en otydlighet då det 

genom detta perspektiv blir barnen som står ansvariga för kunskaperna och det didaktiska 

arbetet med musik. 

 

Fsk3 definierar populärmusiken genom att specificera och visa på att det finns olika sorters 

populärmusik, för barn och för vuxna och att den ser olika ut. Fsk3 beskriver även att 

populärmusiken finns till och kommer ifrån barnen 

 
Fsk3: Musik som är i tiden på nå vis. Att det är det som spelas just nu i filmer och asså på radio och på 

tv [...] Barnen har ju som en egen populärmusik med filmer som Frost. [...]Den är ju riktad till barn i 

första hand är den ju, som babblarna tex. För jag tycker att det är en skillnad mellan vuxenpopulärmusik 
 

I ljuset av Fsk3’s uttalande låter det oss se att Fsk2 tycks använda barnens inflytande som ett 

sätt att ifrågasätta statusen av musik som ett kunskapsområde. Detta kan vi se genom att Fsk3 

introducerar ytterligare en skillnad vilket inte bara placerar musik i egenskap av något som 

endast kommer från barnen utan enligt Fsk3 kan barnen vara experter på barnmusik 

(populärmusik för barn). Hen visar även på att det finns en bredare uppsättning av 

musikaliska genrer (vuxen populärmusik) där inflytande och kunskaper inte möjligtvis skulle 

komma från barnen. Genom Fsk3’s svar, på frågan angående vad populärmusik är, får vi en 

mer förfinad förklaring både när det kommer till att upprätthålla barnets rätt att påverka 

förskolans verksamhet men även att se till att musik som disciplin inte enbart är beroende av 

vad som kommer ifrån barnen. 

 

De tvetydiga kunskaperna som pedagogerna uppvisar när det kommer till musik är att 

musiken i förskolans verksamhet ses på som en subjektiv uppfattning där musik som disciplin 

blir svårt att definiera som något allmänt vilket gör att tvivel och oklarheter uppstår när det 

kommer till vart gränserna går för disciplinen. Kunskaperna inom musik som disciplin blir 

även oklar då musiken får definieras av barnen och deras inflytande men i vissa fall har 

barnen inflytande men genom en samexistens mellan pedagogens kunskaper och barnens 

kunskaper. Jag har ovan, i enlighet med Foucault, beskrivit och specificerat vilka problem 

som uppstått där det finns en kamp mellan olika kunskaper, vilket det visats genom dessa 

pedagogers uttalanden angående sin kunskap om musik. Foucault redogör för att man ska 
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ifrågasätta institutioner och hur de investerar i dessa olika kunskapskategorier och vad dess 

makt ger för effekt på individen (1980, s. 87). Dessa kunskaper pedagogerna gett uttryck för 

hjälper mig att kunna ifrågasätta och upptäcka problem som finns i Läroplanen angående vad 

för effekt den får på pedagogers tolkningar av hur de på bästa sätt implementerar musiken i 

förskolans verksamhet. Detta ämne är vad det sista temat kommer att redogöra för i denna 

analys. 

 

5.4 Otillräcklighet och fri tolkning av Läroplanen  
Läroplanens mål (som diskuterats inom det första temat) har vi sett visar på en stor 

tolkningsfrihet kring hur pedagoger ska jobba med musik. Man skulle kunna tolka Läroplanen 

som att den uppmuntrar till att använda musik tillsammans med de andra estetiska ämnena. 

Det faktum att de är uppräknade som “uttrycksformer” speglar möjligtvis att man inte tänkt på 

hur musik (eller andra estetiska ämnen för den delen) ska användas didaktiskt överhuvudtaget. 

Musiken uttrycks övergripande, generellt och beskriver därmed inte huret. Denna stora 

tolkningsfrihet leder till att det ligger på pedagogernas ansvar att själva gör tolkningar om hur 

musiken ska implementeras. Av detta blir självfallet tolkningarna vitt spridda beroende på 

vilken kunskap de anser att ett musikarbete kräver för att kunna implementeras i 

verksamheten. 

 

Fsk3 (förskolläraren med musikutbildning) har en erfarenhet och specifik kunskap kring 

musikdidaktik och därför en större kompetens inom huret. Detta gör att Fsk3 lättare kan göra 

kopplingar till Läroplanens mål angående musik, när hen skapar aktiviteter, där musiken 

hamnar och står i fokus. Tolkningsfriheten kan alltså ge förskollärare med specifik inriktning 

större frihet och egna möjligheter att utforma en musikdidaktisk aktivitet som de själva vill. I 

intervjun efter aktiviteten uttryckte Fsk3 bokstavligen just detta  

 
Fsk3: det var skönt med en så fri uppgift där jag fick göra som jag ville. 

 

Hen förklarar även att i och med detta kunde hen välja fritt kring låtordning baserat på 

låtarnas olika rytmer men även för att det skulle bli en fri rytmupplevelse för barnen. Denna 

“frihet”, angående vilka verktyg, tillvägagångssätt som kan användas, som Fsk3 upplever, kan 

dock bli en ambivalens eller osäkerhet hos de förskollärare, Fsk1 och Fsk2, som inte känner 

att de tillhör musikdisciplinen. Att Läroplanen ger lärarna frihet med musikarbetet och dess 
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möjligheter i förskolan verkar, paradoxalt nog, orsaka en tvekan och osäkerhet hos 

pedagogerna vilket Fsk2 ger uttryck för på följande sätt: 

 
Fsk2: Jag kan ju inte sjunga för fem öre och då blir det ju inte heller liksom… jag har ju 

sångsamling för att jag måste, för att det är en del av mitt jobb [...] men det är inget som jag är så 

här, yes nu ska vi sjunga. 

 

Fsk2’s beskrivning antyder på att i stället för att sänka gränsen av den kunskap som är 

nödvändig för att arbeta med musik, tycks Fsk2 känna att man som pedagog behöver den 

kunskap som krävs för att tolka och genomföra ett musikaliskt lärande i förskolans 

verksamhet. Man kan säga att musikens “luddighet” som ämne, med bakgrund från själva 

kunskapens disciplin, är i allmänhet inte nödvändigtvis en möjlighet, utan snarare ett hinder 

för pedagogerna, vilket återigen hänger samman med den subjektiva känslan av ett 

musikutövande. Fsk1 uttryckte även att det fanns ett hinder när det kom till ett musikutövande 

där känslan av otillräcklighet träder fram i koppling till musik och resurser.  
 

Fsk1: det finns ingenting här, ingen musik på det sättet. Man får ju inte ha spotify så ofta på 

förskolor. Ofta får man inte öppna såna konton så man får hitta olika vägar. 

 

Stolićs studie visade att den näst viktigaste aktiviteten på förskolan var att lyssna på musik 

tillsammans med barnen (2015, s. 36). När pedagoger inom förskolan inte får möjlighet att 

använda sig av olika verktyg som Spotify för att utföra ett musikarbete påverkar det som i 

detta fall Fsk1’s känsla av otillräcklighet när förskolan inte tillgodoser denna viktiga aspekt. 

 

En fråga som uppstår: behöver man tillhöra musikdisciplinen för att kunna utöva musik så 

som Läroplanen beskriver att man som verksam inom förskolan ska arbeta med musik? 

Utifrån Läroplanens definition av musik som disciplin borde vem som helst kunna tillhöra 

musikdisciplinen så länge man har med musiken i bakgrunden. De förskollärare som i min 

studie inte har utbildning inom musik, Fsk1 och Fsk2, följer Läroplanens riktlinjer i sina 

tolkningar när de inkluderar musiken som en metod och där barnens inflytande värderas. 

Detta synliggjordes i deras aktiviteter (som jag redovisat under tema två) där de använde 

musiken som metod för ett annat mål genom att musiken blev sekundär och en bakgrund, 

vilket är nästan bokstavligen i enlighet med vad Läroplanen rekommenderar. Detta bidrog 

fortfarande inte till att musiken hamnade i fokus som den centrala delen av aktiviteten. Fsk1 

gav uttryck för att resurserna, som instrumentens frånvaro i miljön men också tillgången till 
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Spotify, inte fanns och att det kan tolkas som en förklaring till att material inte finns 

tillgängligt i verksamheten och därmed görs inte tolkningar att ett musikarbete är lika möjligt 

eller viktigt då det kräver att vissa resurser läggs på att investera i att utveckla ett musikarbete.  

6. Avslutande diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka på vilket sätt musiken får ta plats i förskolans 

verksamhet både utifrån Läroplanen men även genom att studera hur pedagoger utan 

musikutbildning samt pedagog med musikutbildning talar om och utför sin kunskap eller icke 

kunskap av musik, både i deras praktik, och i deras reflektioner angående populärmusik i 

förskolan. För att uppnå detta har jag använt mig av fallstudier som innefattat både intervjuer 

och observationer där förskollärare med och utan utbildning inom musik deltagit. Jag har 

förhållit mig till en diskursanalys med hjälp av Foucaults teorier om diskurser, discipliner 

samt kunskaper och icke kunskaper.  

Mina tre frågeställningar var följande: 

• Hur arbetar pedagogerna med musik i verksamheten 

• Hur reflekterar pedagogerna om sin kunskap kring musik?  

• Vilka (musik)diskurser uttrycks i tre förskollärares arbete med musik i förskolan? 

 

 

Dessa frågeställningar har hjälpt mig att konkritisera vad det är jag ska studera närmre för att 

kunna svara till mitt syfte. Jag har kommit fram till att pedagogerna arbetar med musik både 

som metod för att uppnå andra syften men även som ett mål i sig självt där användingen av 

instrument spelade en stor roll beroende på om musiken var ett mål eller metod. Reflektioner 

pedagogerna har gjort är att musik kan vara en kunskap som är subjektiv, att kunskaper om ett 

musikarbete kan baseras på barnens kompetens men även att uppfattningen om musikens 

närvaro i verksamheten skiftar. Min tredje frågeställning har jag tagit reda på genom att jag 

belyst diskurser genom att analysera pedagogernas inställning och praktik till musiken. Det 

som framträder i förskolärarnas sätt att arbete och tala om musik visar på att det finns en 

osäkerhet kring vilken plats musiken ska ha i det pedagogiska arbetet i förskolan, på grund av 

att de förhåller sig olika till musiken beroende på utbildning. När två av förskollärarna varit 

osäkra på hur de ska implementera musiken har de vänt sig till en allmän diskurs, de har vänt 
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sig till andra mål i Läroplanen som berör delaktighet eller inflytande. Läroplanen blir ett 

uttryck för diskurserna på grund av dess otydliga ramar angående musik och kan medföra att 

det finns risker med att det pedagogiska arbetet blir sekundärt i förhållande till musiken. 

Diskurserna kring musik som dessa tre förskollärare uttrycker genom sitt arbete bygger på en 

slags osäkerhet och i vissa fall motstånd. Osäkerheten tas i uttryck på olika sätt där 

osäkerhetsdiskursen uttrycks genom att använda musik som en metod av de som inte har 

musikutbildning men även som mål av förskolläraren med musikutbildning. Diskursen blir att 

musiken används som mål eller som medel och detta står i direkt relation till vad 

förskollärarna har med sig för kunskaper om musik. Förskolediskursen i sig avgör hur man 

arbetar med musik. 

 

Läroplanen bidrar till att musikämnet får en otydlig och mångtydig roll när det kommer till 

arbetet med musik i förskolans verksamhet. Där även pedagogernas olika praktiker, 

reflektioner samt utbildning om och inom musiken visar på vitt skilda bilder av vad ett arbete 

med musik innebär och utgörs av. Allt detta göra att musikens status förblir otydlig och får 

många definitioner där arbetet med musik samt uppfattningen om den kan skifta en hel del 

från förskola till förskola.   

 

6.1 Kritiska aspekter 

En kritisk aspekt som är värd att nämnas är huruvida jag fick förskollärarna i intervjuerna att 

känna sig bekväma att föra ett samtal som inte kändes dömande då de visste att jag tidigare 

studerat samt utövat musik. Detta kan ha gjort att pedagogerna kände att jag försökte hitta ett 

rätt eller fel i deras svar. Jag var dock tydlig med att berätta att jag inte var ute efter att döma 

deras svar utan att jag ville ha ett samtal där deras tankar framträdde. Detta gjorde jag för att 

lättare skapa en god stämning i samtalet och för att göra dem mer bekväma. 

Min tolkning av empirin kan ha kommit att bli färgad av min tidigare kunskap inom ämnet 

musik då jag både studerat musik men även är sångerska. Mina tidigare kunskaper inom 

ämnet kan dock varit en fördel då jag eventuellt kan ha haft större och bredare förståelse för 

musikens olika uttryck, dess innebörd och plats i förskolan. 

Ytterligare en kritisk aspekt angår ändringen av mitt syfte, som ledde till att hela mitt fokus 

skiftades, från att ha börjat med att undersöka pedagogers tankar om populärmusikens plats i 
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förskolan, till nuvarande syfte. Intervjufrågorna jag utgått från blir exempelvis inte lika 

relevanta i förhållande till mitt nuvarande syfte, vilket jag försökt ta hänsyn till i mitt 

analysarbete. 

 

6.2 Vidare forskning 

Baserat på resultatet av denna studie skulle det vara intressant att närmare undersöka 

användingen av instrument som visade sig spela en roll för om musiken användes som ett mål 

i sig eller som en metod för annat. Därav vore det intressant att undersöka vidare kring 

instrumentens plats i förskolan genom att exempelvis göra en kvantitativ undersökning. Hur 

ser statusen ut i svenska förskolor när det kommer till närvaron av instrumenten i 

förskoleverksamheten? Där man vidare skulle kunna intressera sig för vilka instrument som 

finns i förskole miljön, vem som använder instrumenten, pedagoger, barnen, utbildade 

musikpedagoger. Detta för att bredda och få en större förståelse kring instrumentens betydelse 

för ett musikarbete i den svenska förskolan. 
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I 
 

BILAGA 1 
 

Intervju 1 
 

• Generellt sett, hur ser du/tänker om musiken i förskolan 

 

 

• Vad tänker du att populärmusik är/innebär? 

 

• Vad har du för relation till (populär)musik, lyssnar du själv på någon populärmusik? 

Varför/varför inte? 

 

 

• Vad tycker du om populärmusik? 

 

• Vilken populärmusik förekommer i er verksamhet?  

 

o Varför tror du den gör det/ om inte, varför tror du att den inte gör det?  

 

o På vilket sätt används den av barnen och er pedagoger?  

  



 

II 
 

BILAGA 2 
 

Intervju 2 

 

• Kan du berätta om aktiviteten för mig? Hur hade du planerat? 

 

 

 

• Hur tyckte du att det gick? Var det svårt/lätt? 

 

 

 

• Hade du ett syfte/ mål med aktiviteten? 

 

 

 

• Tyckte du att det blev någon skillnad på responsen från barnen kring de olika låtarna, 

varför/varför inte? 

 

 

 

 

  



 

III 
 

BILAGA 3 
 

 
Ort och datum 

Informationsbrev och samtyckesblankett  

Pedagogers förhållningssätt till populärmusik i förskolan 

Jag är student på förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. Denna termin på 

utbildningen skriver jag en förskoledidaktisk uppsats som omfattar en mindre undersökning 

som är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som förskollärare. Studien 

kommer att handla hur pedagoger förhåller sig till populärmusiken i förskolan samt 

pedagogens roll i arbetet med den.  

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka din förskola. 

Upplägget ser ut på detta sätt, jag önskar att först få göra en intervju. Sedan får du två låtar av 

mig som du får planera en kortare aktivitet kring tillsammans med barnen. Jag kommer och 

observerar denna aktivitet några dagar senare för att sedan i anknytning till observationen 

göra en kort uppföljningsintervju max 15 min. Under intervjuerna kommer jag använda mig 

av ljudinspelning och under observationstillfället kommer jag föra fältanteckningar. 

Upplägget: ca 30 min intervju ----->  några dagar senare observation  ----> 15 min 

uppföljningsintervju 

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnens, personalens och verksamhetens identitet inte får 

avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter 

kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan 

bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt 

genom publikationsdatabasen DiVA. 

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert deltagande i studien. All medverkan i 

studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har 

påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär.  

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information. 

Vänliga hälsningar,    Handledare: 

Linnéa Eriksson     David Payne 



 

IV 
 

0708864268     08-608 46 37 

linnea04.eriksson@student.sh.se  david.payne@sh.se  

       

 

Formulär för samtycke till deltagande i studie. 

 

Jag samtycker till att deltar i studien. 

Namnunderskrift:……………………………………………………………... 

                                                                                                                                                       

                  

                                                                                                                                  

                                         

                                                                                                                                 

  

Formuläret återlämnas till mig, Linnéa Eriksson vid tillfället för intervju. Om du/ni inte 

samtycker till att medverka i studien så bortse från detta brev. 

 

  

mailto:david.payne@sh.se


 

V 
 

BILAGA 4 

 
 

Informationsbrev  

 

Hej jag heter Linnéa Eriksson och jag är student på förskollärarprogrammet vid Södertörns 

högskola. Denna termin på utbildningen skriver jag en förskoledidaktisk uppsats som omfattar 

en mindre undersökning som är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer att handla hur pedagoger förhåller sig till populärmusiken i 

förskolan och pedagogens roll i arbetet med den.  

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja göra en kortare observation där 

pedagogen utför en aktivitet i barngruppen. Med detta informationsbrev vill jag därför göra er 

medvetna om att all medverkan i studien är frivillig och den kan avbrytas när som helst, även 

efter att materialinsamlingen har påbörjats. Om ni inte vill att ert barn ska delta i 

observationerna kan ni informera pedagogerna eller mig om detta. 

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnens, personalens och verksamhetens identitet inte får 

avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter 

kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan 

bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt 

genom publikationsdatabasen DiVA. 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information 

Vänliga hälsningar 

Linnéa Eriksson 

0708864268 
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