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Abstrakt 
Music in preschool - but how?: A qualitative and comparative study of preschool 
curricula over time. 
 
I följande studie gjordes en kvalitativ jämförande textanalys av tre styrdokument för 
förskolan, nämligen förskolans läroplan 1998, 2016 års revidering av densamma samt 
Pedagogiskt program för förskolan från år 1987. Studiens syfte var att bidra med 
kunskap om musikens plats i läroplaner och övriga styrdokument för förskolan samt hur 
detta har förändrats över tid. Detta gjordes genom att undersöka på vilket sätt och i 
vilken utsträckning musik förekommer, direkt och indirekt, i förskolans gällande 
läroplan, samt hur detta ser ut i jämförelse med tidigare styrdokument. Analysen gjordes 
utifrån ett antal analysfrågor med utgångspunkt i begreppen inom-musikaliskt och utom-
musikaliskt lärande, samt reproducerande och undersökande arbetssätt i relation till 
musik i förskolan. Resultatet visar en tydlig minskning av musikens utrymme i 
förskolans styrdokument från Pedagogiskt program till båda de berörda läroplanerna, 
även med hänsyn till att styrdokumentens omfattning minskat betydligt. I de 
analyserade läroplanerna förekommer musik sparsamt, både som direkt och indirekt 
företeelse, och då främst som ett medel för att uppnå utom-musikalisk kunskap. I 
Pedagogiskt program förekommer musik i större utsträckning och då främst som direkt 
företeelse. Musik framskrivs då som både ett medel för att uppnå utom-musikalisk 
kunskap och som mål i sig, det vill säga med fokus på inom-musikaliskt lärande. Denna 
studie är relevant eftersom den kan bidra med ökad kunskap om musikens ändrade roll i 
styrdokumenten, vilka i stor utsträckning påverkar förskolans pedagogiska verksamhet.  
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1 Inledning 
Idag går majoriteten av alla barn i åldrarna ett till fem år i förskolan. Detta  innebär att 
barnen tillbringar en stor del av sin uppväxt på institutionen förskolan, vilket medför att 
de vistas i en verksamhet reglerad av olika styrdokument som påverkar barnens 
möjlighet till utveckling och lärande (Emilson 2008). Dagens samhälle är globaliserat 
och kunniga, välutbildade medborgare är viktigt för landets tillväxt och internationella 
konkurrenskraft. I förskolans styrdokument tar sig detta uttryck genom tydliga mål 
gällande de naturvetenskapliga ämnena, matematik och språk (Åsén & Vallberg Roth 
2012). Estetiska ämnen, däribland musik, tenderar att bli lägre prioriterade än övriga 
ämnen när behov av prioritering inom skola uppstår (Söderman 2012). I skolans värld 
genomförs ett flertal internationellt jämförbara tester (Nihlfors 2008), men i nuläget 
förekommer inte mätningar på samma sätt i den svenska förskolan (Åsén & Vallberg 
Roth 2012). Dock har OECD tagit fram ett så kallat ‘baby-PISA’ som bland annat ska 
kunna mäta femåringars kunskaper och lärande inom matematik, läsning och skrivning 
(Ekström 2018).  

Musik har sedan lång tid tillbaka haft en plats i förskolans verksamhet (Holmberg 2017; 
Holgersen 2012) och är en del i det uppdrag som förskolan är tilldelad genom skollag, 
läroplan och andra styrdokument. Musik fyller många funktioner för barns välmående 
och utveckling (Uddén 2004; Jederlund 2011). Samtidigt visar forskning att musikens 
faktiska roll i dagens förskola är varierande, bland annat visar Asplund Carlsson, 
Pramling och Pramling Samuelsson (2008) att lärare framförallt ser estetiska ämnen, 
vilka innefattar musik, som medel för att stimulera barns utveckling inom andra 
områden. Däremot är det mindre vanligt att musik i sig självt ses som ett mål för lärande 
och många gånger saknas kunskap hos förskollärare att undervisa i musik (Ehrlin 2012). 
Frågan är vilken plats musiken har i förskolans läroplan idag och hur detta har 
förändrats i förskolans styrdokument över tid. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att bidra med fördjupad kunskap om musikens plats i 
läroplaner och övriga styrdokument för förskolan samt hur detta har förändrats över tid.  
 
För att uppnå syftet använde vi oss av nedanstående frågeställningar: 
 

1. På vilket sätt och i vilken utsträckning förekommer musik, direkt och indirekt, 
i förskolans gällande styrdokument? 

2. Hur ser detta ut i jämförelse med tidigare styrdokument? 

Området verkar tämligen outforskat då tillgång till tidigare forskning visat sig vara 
begränsad. Eftersom det är styrdokumenten som ligger till grund för förskolans 
pedagogiska verksamhet, anser vi att studien är relevant. Genom ett historiskt 
perspektiv på musikens plats i förskolans styrdokument kan ökad förståelse uppnås 
gällande vad som föranlett musikens aktuella status i dagens förskoleverksamhet. 
Dessutom skulle en ökad kunskap om musikens roll i styrdokumenten över tid kunna 
påverka hur yrkesverksamma i förskolan väljer att tolka läroplanen och hur de resonerar 
om vikten av musik i förskolan. I yttersta led påverkar detta vilka möjligheter de 
enskilda barnen i förskolan får att möta och utvecklas inom musik i förskolans 
verksamhet. 
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2 Bakgrund 
Detta kapitel presenterar utvecklingen av förskolan och dess styrdokument ur ett 
historiskt och samtida perspektiv. Därutöver berörs musikens plats i förskolan över tid, 
samt musikens betydelse för barns utveckling.  
 
2.1 Utvecklingen av förskolan och dess styrdokument 
För att klargöra styrdokumentens plats i en vidare historisk kontext följer här en 
beskrivning av hur förskolan har förändrats genom historien samt hur förskolans 
styrdokument har utvecklats fram till idag.  
 
Förskolan tillhör idag Utbildningsdepartementets ansvarsområden med Skolverket som 
tillsynsmyndighet och sedan år 2011 har alla barn över ett år rätt till en förskoleplats 
enligt skollagen. Dagens förskola har utvecklats och förändrats sedan de första 
verksamheterna startade på 1800-talet och har under åren skiftat vad gäller uppdrag, 
utformning och målgrupp (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér red. 2015). Under perioden har 
också olika skrifter med riktlinjer för de yngre barnens institutioner använts (Vallberg 
Roth 2011). 
 
Under första delen av 1800-talet startade småbarnsskolan med det främsta syftet att 
erbjuda omvårdnad och fostran för barn mellan två och sju års ålder. Under den här 
perioden var utgångspunkten en så kallad Guds läroplan och verksamhetens innehåll 
var skolorienterat med en tydlig dagordning. Dagarna strukturerades i kortare lektioner 
inom områdena räkning, läsning, skrivning och kristendomskunskap som ständigt 
varvades med exempelvis handklappning och sång för att de små barnen skulle orka 
hålla fokus. Lek var nära kopplat till sång och rörelse och var främst en rastaktivitet. 
Sång och musik under denna läroplansperiod bestod framför allt av psalmer och andra 
religiösa sånger. På 1860-talet skedde en viss reformering av läroplanen för 
småbarnsskolan och fokus på undervisning ersattes delvis av sysselsättningsområden 
och lek, inspirerat av den tyske pedagogen Friedrich Fröbel. Flera olika verksamheter 
växte fram  från mitten av 1800-talet och olika föreskrifter användes parallellt (Vallberg 
Roth 2011). I mitten av 1800-talet började barnkrubbor att växa fram (Engdahl & 
Ärlemalm-Hagsér red. 2015), vilka var socialt motiverade (Richardson 2010). Vid 
1800-talets slut började Barnträdgårdar att inrättas (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér red. 
2015), vilka var inspirerade av Fröbels pedagogiska tankar och var mer pedagogiskt 
motiverade än sina föregångare. Som en kombination av barnkrubbans och 
barnträdgårdarnas verksamheter inrättades den första så kallade folkbarnträdgården i 
början av 1900-talet (Richardson 2010). 
 
Mellan 1800-talets slut och 1900-talets mitt ersattes Guds läroplan av texter som kan 
sammanfattas såsom Hemmets och hembygdens läroplan. Under den här perioden fick 
de religiösa inslagen stå tillbaka och leken fick en starkare plats på bekostnad av ren 
undervisning. Skrivning och läsning lades åt sidan och fokus lades istället på bygg- och 
naturlek samt matematik med stöd i Fröbels så kallade lekgåvor. Sagor och sånger 
började användas istället för psalmsång och läsning av bibeltexter (Vallberg Roth 
2011).  
 
Under mitten av 1900-talet övergår läroplantexterna till något som kan sammanfattas 
som Folkhemmets läroplan. Socialstyrelsen tog nu över ansvaret och blev därmed de 
som utformade riktlinjer och råd gällande förskolan (Vallberg Roth 2011). För att 
komma fram till hur den svenska barnomsorgen bäst skulle anpassas till 
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arbetsmarknadens, föräldrars och barns behov tillsattes år 1968 den så kallade 
Barnstugeutredningen (BU). Denna mynnade ut i ett förslag, Förskolan del 1 och del 2, 
som på många sätt påverkat den svenska förskolans utveckling. Förskolan fick nu i 
uppgift att stimulera barns utveckling och lärande och samtidigt fungera som 
barnomsorg då föräldrarna arbetade (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér red. 2015). 
Förskolans verksamhet skulle bidra till barns utveckling inom bland annat 
identitetsutveckling och kommunikation. Innehållet i förskolans arbetsplaner 
fokuserades nu på matematik och naturvetenskap, och faktaböcker blev vanligt 
förekommande istället för sagor. I början av 1980-talet organiserades innehållet i 
förskolan i ämnesblock, där förberedelse för läs- och skrivinlärning infördes. I 
ämnesblocket Ljud och rörelse ingick exempelvis sång, musik och rytmik (Vallberg 
Roth 2011). 
 
Efterhand som den svenska förskolan byggts ut har större fokus ägnats åt kvalitet och 
innehåll (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér red. 2015). Från 1980-talets slut kan man tala 
om Världsbarnets läroplan (Vallberg Roth 2011). Förskolans mål och och innehåll 
förtydligades genom införandet av Pedagogiskt program för förskolan år 1987. Ansvaret 
för förskolan övergick under 1990-talet från Socialdepartementet till 
Utbildningsdepartementet och därmed blev Skolverket tillsynsmyndighet och förskolan 
sågs nu främst som barnens rättighet (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér red. 2015). 
 
Förskolan fortsatte att byggas ut och efterfrågan på barnomsorgsplatser ökade ständigt. 
År 1998 kom förskolans första läroplan, Lpfö 98. Under 1990-talet hade Barnomsorg 
och skolakommittén fått i uppgift att sammanföra de mest positiva delarna av 
förskolans, skolans och fritidshemmets verksamheter. Detta utmynnade också i att bland 
annat grundskolans läroplan, Lpo 94, reviderades och nu även omfattade fritidshemmet 
och förskoleklassen, som dessutom infördes som egen skolform (Engdahl & Ärlemalm-
Hagsér red. 2015). År 2010 blev förskolan en egen skolform och läroplanen 
reviderades. Områden som matematik, naturvetenskap, teknik, kommunikation och 
språk får utökad plats (Vallberg Roth 2011). Den nu rådande läroplanen för förskolan 
från år 2016 utgör den senast implementerade revideringen av 1998 års läroplan för 
förskolan (Skolverket 2016). 
 
Mot bakgrund av denna korta historiska beskrivning av hur förskolan och dess 
styrdokument har utvecklats kan vår studie dels sättas in i sin kontext och samtidigt 
tolkas i ett historiskt perspektiv. Detta kan också ge en större förståelse för 
styrdokumentens föränderlighet och påminna om att det även i framtiden troligen 
kommer att ske ständiga förändringar i styrdokumenten och därmed också i förskolans 
praktik. 
 
2.2 Musikens plats i förskolan 
För att kunna relatera musikens plats i styrdokumenten till den förskolepedagogiska 
verksamheten, följer här en beskrivning av musikens plats i förskolan över tid.  
 
I Holmbergs (2017) historiska överblick över musik i förskolan beskrivs att musik har 
funnits och använts i förskolan sedan lång tid tillbaka men dess roll har varierat genom 
historien. När barnträdgårdarna grundades i Sverige i slutet av 1800-talet, influerade av 
Friedrich Fröbel, sågs barnets egen aktivitet, spel och lek, som den främsta drivkraften i 
utvecklingen. Genom ramsor och sånger utvecklades barnets fantasi och kopplades 
samman med leken. Barnsånger skulle gärna handla om företeelser i barnens närmaste 
omgivning, såsom livet på landet, djur och natur, arbetet i hemmet och så vidare. Sång- 
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och rörelselekar användes både som ett medel vid uppfostran i barnträdgårdarna, men 
även som underhållning och för att genom barnens framträdanden samla in pengar till 
verksamheten (Holmberg 2017). Fröbel framhöll att barns lärande sker i sinnliga, 
lekfulla lekar och dialoger, vilket Uddén (2001) utvecklar till musisk utbildning. 
Begreppet musisk står för barns lärande genom lek, utforskande och uttryckande av 
tankar utan att klassa musik som konstnärligt, vilket Uddén (2001) påvisar att 
förskolans läroplan år 1998 gör. Detta kan leda till att pedagogerna upplever sin egen 
musikaliska kompetens som bristfällig och överlåter ansvaret för musik till andra 
(Uddén 2004).  
 
Ellen Key förespråkade att 1900-talet skulle bli barnets århundrade, med en förändrad 
barnsyn, som bland annat innefattade barns förmågor och möjligheter att uttrycka sig. 
Detta förändrade också synen på musik, från ett medel för uppfostran genom främst 
reproduktion till fokus på barns egna uttryck och skapande produktion. Idag växer 
barnen upp i en kulturell mångfald, vilket tillsammans med ny teknologi ger barnen 
möjligheter att både konsumera och producera musik på nya sätt (Holgersen 2012).  När 
barnen börjar på förskolan har de redan med sig många musikaliska erfarenheter 
hemifrån (Riddersporre 2012; Söderman 2012), därför är det viktigt att låta förskolans 
musikkultur påverkas av barnen som vistas i den (Holgersen 2012). Enligt Ridderpsorre 
(2012) bör förskolan se till varje barns tidigare musikaliska erfarenheter och utifrån 
dessa komplettera och kompensera med nya upplevelser och utmaningar.  
 
Musiken har i förskolan ofta använts som medel för att uppnå utom-musikaliska mål, 
trots att det framgår av förskolans läroplan att musiken också ska utgöra innehåll i 
förskolan (Holmberg 2012a). Exempelvis kan musik med fördel användas för att 
utveckla gemenskap och språk, inte minst i flerspråkiga förskoleverksamheter (Ehrlin 
2012). Redan Fröbel använde musiken som medel för utom-musikaliskt lärande, med 
fokus på sinnrika upplevelser och reproduktion av redan befintligt material (Holgersen 
2012). Musik har länge setts utifrån ett kulturellt perspektiv, med fokus på utvecklande 
av just vissa musikaliska förmågor, men musik kan med fördel användas som medel för 
utom-musikaliskt lärande i relation till de yngre barnen (Uddén 2001). Musik bör dock 
vara en plats för lekfullt utforskande och skapande, med utrymme för barnens egen 
fantasi och fokus på processen snarare än resultatet (Jederlund 2011). 
 
Hur förskolan arbetar med och låter musik vara en del av verksamheten påverkar i 
slutänden de barn som deltar i denna. Men varför är då musik så betydelsefullt för 
barnen i förskolan? 
 
2.3 Musikens betydelse för barns utveckling 
Anledningen till att vi anser att studier av musik i förskolans styrdokument är viktiga 
och relevanta är att musik har visat sig ha positiva effekter på flera olika områden i 
barns utveckling. Vi menar med andra ord att det är betydelsefullt för den 
förskolepedagogiska praktiken och för det enskilda barnet om och hur barnet får möta 
musik i förskolans verksamhet. 
 
Musik består bland annat av grundelementen rörelse, ljud, rytm och puls, vilka barnen 
möter redan i fosterstadiet efterhand som deras sinnen utvecklas. Förmågan att kunna 
uppfatta dessa intryck och ge uttryck för de samma är grunden för kommunikation 
genom den intersubjektiva protokonversationen, som kan ses som barnets första dialog, 
vilken bland annat bidrar till social gemenskap mellan de berörda subjekten (Jederlund 
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2011). Även i leken förekommer dessa musikaliska inslag frekvent och bidrar till 
utveckling inom bland annat sociala, kognitiva och emotionella områden (Uddén 2004).  
 
Genom bearbetning av sinnliga, även kallade perceptuella, upplevelser skapas enligt 
Jederlund (2011) nya nervkopplingar i hjärnan, vilket avgör möjligheterna för barnets 
fortsatta utveckling och lärande. Dessa kopplingar utvecklas i störst utsträckning innan 
barnet uppnått tre års ålder (Jederlund 2011). Musiska upplevelser leder till ökad 
kontakt mellan hjärnans olika delar, vilket bland annat underlättar inlärning (Uddén 
2004). Uddén (2001) påvisar dessutom musiska aspekters betydelse för utvecklandet av 
bland annat språkförståelse, logiskt tänkande och sociala relationer, vilket utgör 
grunden för barns fortsatta lärande. Dessutom bidrar användande av olika 
uttrycksformer till förstärkt självkänsla och gynnar övriga uttrycksformer (Jederlund 
2011).  
 
Musik och talspråk har enligt Jederlund (2011) många likheter och musikalisk 
utveckling bidrar till utveckling av talspråket. Först utvecklas den musikaliska, 
prosodiska nivån, som kopplas till exempelvis rytm och tonhöjd. Därefter utvecklas den 
segmentella nivån, innefattandes språkljud och semantik. Denna ordningsföljd tros även 
gälla vid inlärning av andraspråk. Musik kan också användas för att exempelvis 
underlätta allmän språkutveckling, men även hos barn med språksvårigheter, och leda 
till social och kommunikativ utveckling hos barn med autism. Även arbetsminne och 
förmåga att lösa matematiska problem verkar kunna utvecklas med hjälp av musik. 
Effekten av musikpedagogiken och dess påverkan på barns utveckling beror dock till 
stor del på pedagogernas förhållningssätt och förmåga att skapa en tillåtande miljö som 
inspirerar och uppmuntrar barns eget meningsskapande och utforskande av musikens 
alla element, med fokus på processen framför resultatet. Värt att understryka är även att 
musiken även har ett egenvärde och bidrar till gemenskap och glädje (Jederlund 2011).   
 
Vi kan därmed konstatera att musik har stor betydelse för barns utveckling, både inom 
musik och andra områden. Därmed spelar musik, liksom de möjligheter barn får att 
möta musiken, en viktig roll i förskolans praktik. 
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3 Tidigare forskning 
I följande kapitel redogör vi för tidigare forskning gällande utveckling av läroplaner i 
förhållande till musik. Då det enligt våra efterforskningar finns sparsamt med forskning 
inom  det berörda området, har vi valt att även ta med tidigare forskning gällande 
musikens roll i förskolans praktik, detta för att sätta våra forskningsfrågor i ett större 
sammanhang. 
 
3.1 Läroplanens utveckling i förhållande till musik 
I Uddéns (2001) doktorsavhandling har hon bland annat granskat läroplaners innehåll 
med fokus på olika uttrycksformer, däribland musik, samt lek. De dokument hon 
granskat är förskolans första läroplan utgiven år 1998, samt den år 1998 reviderade 
versionen av grundskolans läroplan från år 1994, vilken även innefattar förskoleklass 
och fritidshem. Därtill har hon även granskat tre förslag från Sveriges offentliga 
utredningar, som bland annat berör olika värden och arbetssätt i skolan. Resultatet 
visade att i förskolans läroplan framskrivs de olika uttrycksformerna, inklusive musik, 
tydligt som både metod och innehåll, i jämförelse med grundskolans läroplan där de 
olika uttrycksformerna istället utgör inslag i verksamheten (Uddén 2001). 
  
Musikämnets status har förändrats över tid. Under 1900-talets början förknippades 
musikämnet med estetik och kraven på förskollärares musikkunskaper var höga. Detta 
förändrades dock avsevärt under 1970-talet då musik istället sågs som kommunikation, 
vilket bidrog till att kraven på förskollärarnas musikkunskaper försvann. I sin 
granskning av läroplanerna tycker sig Uddén (2001) trots det se tecken på att musik 
fortfarande ses som estetik med fokus på ett resultat eller en produkt, vilket hon anser 
motstrider det kommunicerande pedagogiska förhållningssätt som läroplanerna 
samtidigt förespråkar. Uddén (2001) förordar istället fokus på lärande genom musiska 
kommunikationsformer med fokus på processen, samt en tydlig formulering av vad 
musik innebär för barn i olika delar av skolsystemet.  
 
3.2 Musikens roll i förskolans praktik 
Musik används ofta som ett medel för att uppnå så kallat utom-domänskt kunnande, 
men barnen bör även ges möjlighet att utveckla kunskap inom konsten, så kallad inom-
domänsk kunskap (Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling & 
Wallerstedt 2009). Med utvecklingspedagogik som utgångspunkt, undersökte Pramling 
Samuelsson et al. (2009) vad som utgjorde lärandeobjekt i undervisningen inom olika 
estetiska ämnen, däribland musik, för barn i åldrarna två till åtta år. Inom 
utvecklingspedagogiken är begreppen lärandets akt och lärandets objekt centrala. 
Lärandets akt avser hur lärandet sker medan lärandets objekt hänsyftar vilka specifika 
aspekter av exempelvis musik som läraren vill ge barnet möjlighet att lära. Ett sätt att 
urskilja lärandets objekt är att synliggöra det genom variation. För att kunna urskilja och 
förtydliga lärandets objekt krävs en lärare som skapar lärtillfällen som riktar barnets 
uppmärksamhet mot det avsedda och ger barnen stöd i att våga uttrycka sig (Pramling 
Samuelsson et al. 2009). Resultatet visar bland annat att en musikundervisning med 
utgångspunkt i utvecklingspedagogik med fokus på inom-domänska lärandeobjekt 
underlättar för lärare att veta vad barnen lär och därmed hur de bör utmanas för att 
utvecklas ytterligare (Pramling Samuelsson et al. 2009). Pramling Samuelsson et al. 
(2009) framhåller också att “[i]n order to express certain artistic qualities, those 
qualities or aspects need to have been discerned” (Pramling Samuelsson et al. 2009, 
s.133), vilket liknar Wallerstedt och Pramlings (2012) beskrivning av vikten av att 
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utifrån ett sociokulturellt perspektiv ha tillägnat sig kulturella verktyg, däribland 
musikinstrument, för att först därefter kunna bilda ett personligt uttryck. 
 
Musikens roll i förskolan problematiseras även i en studie om sambanden mellan 
“meningen med musik, aktiviteter och aktivitetsformer” (Holmberg 2012b, s.13). De tre 
grundläggande aktiviteterna för musikutövning i förskolan, nämligen sång, dans och 
instrumentspel, sätts i studien i relation till dess form som reproducerande och/eller 
undersökande aktiviteter, med syftet att få syn på musikens roll som objekt, handling, 
samt mötet mellan dessa, det vill säga subjekt och objekt. Empiri har samlats in genom 
återkommande observationer i tre förskolor och resultatet visar att sången i huvudsak 
sker reproducerande och sällan handlar om att experimentera, leka eller undersöka 
rösten. Instrumentspel sker istället till största delen producerande med ett större inslag 
av undersökande och eget skapande. Även rörelse sker på ett reproducerande sätt då det 
skedde lärarlett, medan det när barnen själva tog initiativ övergick till ett undersökande 
och improviserande förhållningssätt (Holmberg 2012b). 
  
I en etnografisk studie av tre förskolor med flerspråkiga barn och personal, har Ehrlin 
(2012) funnit att förskolechefens engagemang och stöd i stor utsträckning påverkar 
didaktiska val i förskolans praktik. Studien visar att förskolechefer via uppmuntran och 
delaktighet kan bidra till en ändrad attityd hos personalen. När förskolorna införde sitt 
fokus på musik i syfte att stödja barnens språkliga och sociala utveckling, fanns visst 
motstånd hos delar av personalen, men genom utbildning, uppmuntran samt vissa krav 
från ledningen har en attitydförändring ägt rum. Ehrlin (2012) påvisar dock att även om 
musikförskolorna ger musiken stor plats i verksamheten är det främst som medel, för att 
ge barnen möjlighet att utveckla språk och sociala kompetenser. En anledning till att 
förskollärarna främst använder musiken som medel, tros vara deras bristande 
musikaliska kompetens. Denna kompetens och trygghet i musikaliteten tar tid att 
utveckla, varför Ehrlin (2012) understryker vikten av att musiken blir en självklar del i 
den svenska förskollärarutbildningen. 
 
Musikundervisningen på svenska förskollärarutbildningar har sedan 1970-talet 
förmedlat att alla kan utöva musik. Denna ‘alla kan’ - mentalitet verkar inte ha uppnått 
önskad effekt, eftersom många förskollärare upplever sig ha en bristande musikalisk 
kompetens och ofta undviker musik i förskolan (Ehrlin 2012). Den upplevda 
kompetensbristen kunde även påvisas hos amerikanska blivande lärare, behöriga för 
motsvarande förskola, förskoleklass samt grundlärare i årskurs 1-3,  i en studie gjord av 
Kim och Kemple (2011). Studien omfattade dels en enkätstudie med fokus på 65 
stycken studerandes musikaliska kunskaper och erfarenheter, samt deras tankar om 
betydelsen av musikens del i läroplanen för de yngre barnen. Denna enkätstudie 
kompletterades sedan med kvalitativa, individuella intervjuer med en slumpmässigt 
utvald representant för varje kategori: höga/mellan/låga tankar om musikens betydelse. 
Det sammanlagda resultatet visar att studerande med större musikalisk ämneskunskap 
också tenderade ha en högre tilltro till musikens betydelse i utbildningen för de yngre 
barnen. Musikens betydelse för barns socioemotionella utveckling betonades framför 
estetiska och livskvalitativa aspekter (Kim & Kemple 2011).  
 
För att undersöka hur fortbildning inom musik påverkar yrkesverksamma förskollärares 
användande av musik i sin undervisning, samt hur de talar om detsamma, har Ehrlin och 
Wallerstedt (2014) genomfört deltagande observationer och intervjuer med förskollärare 
på två olika musikprofilerade förskolor. Resultatet visar att lärarna efter musikalisk 
fortbildning bedriver undervisning där möjligheter till musikaliskt lärande erbjuds, men 
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i förskollärarnas tal om musikundervisningen framträder en osäkerhet kring deras egna 
musikaliska kompetens och musiken framhålls istället som ett medel för att utveckla 
barnens språkliga förmåga (Ehrlin & Wallerstedt 2014). Därför förespråkar Ehrlin och 
Wallerstedt (2014) att musiken återigen bör ges större utrymme i 
förskollärarutbildningen, istället för att fortsatt förespråka en ‘alla kan’-attityd till 
musiken. För att kunna bedriva musikundervisning i förskolan behöver 
förskollärarstudenter genom kontinuerlig undervisning tillägna sig kunskap om bland 
annat instrument och barns röstutveckling. Dessutom påverkas förskollärares 
musikaliska kompetens av tidigare erfarenheter samt hur det fortsatta lärandet sker. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenterar vi de begrepp och teoretiska utgångspunkter som är centrala 
för vår studie.  
 
Musik används oftast som medel för att uppnå kunnande inom andra områden än musik, 
det vill säga att musik används som medel för utvecklande av så kallade utom-
domänska kunskaper. Musik kan också användas i syfte att utveckla just musikaliska 
förmågor, det vill säga utveckla inom-domänskt kunnande, vilket gör musiken till mål 
för lärandet. Det är viktigt att barn ges möjlighet att utveckla även inom-domänska 
kunskaper inom olika estetiska konstformer, däribland musik. För att möjliggöra detta 
lärande kan ett utvecklingspedagogiskt förhållningssätt användas (Pramling Samuelsson 
et al. 2009), vilket bland annat betonar vikten av att läraren varierar den aspekt som 
barnen ska ges möjlighet att urskilja, samt för reflekterande dialoger med barnen om 
lärandet (Pramling Samuelsson et al. 2009; Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, 
Olsson, Pramling & Wallerstedt 2015). Dessutom är begreppen lärandets akt och 
lärandets objekt viktiga inom utvecklingspedagogiken (se rubrik 3.2). Lärandets akt 
relaterar till hur barns lärande sker, medan lärandets objekt fokuserar på vad barnen 
förväntas lära. Inom musik kan lärandets objekt exempelvis innefatta kunskap om och 
urskiljande av musikaliska aspekter, såsom tempo och tonhöjd (Pramling Samuelsson et 
al. 2009).  
 
Musik i förskolan kan enligt Holmberg (2012a) utövas reproducerande eller 
undersökande (se rubrik 3.2), vilket till viss del kan relateras till pedagogernas 
musikaliska kompetens. Bristande musikalisk kompetens resulterar ofta i ett 
reproducerande arbetssätt inom sång och dans, men ett undersökande arbetssätt inom 
instrumentspel. Däremot tenderar musikaliskt kunniga pedagoger även använda ett 
reproducerande arbetssätt vid instrumentspel i förskolan, med fokus på olika inom-
musikaliska aspekter.  

I vårt arbete har vi har valt att utgå från begreppen inom-domänska respektive utom-
domänska kunskaper. Eftersom vårt arbete berör området musik, väljer vi att kalla det 
inom-musikaliska respektive utom-musikaliska kunskaper. Vi har dessutom valt att 
skriva om begreppen ytterligare och använda begreppen musik som mål, det vill säga 
musik med fokus på inom-musikaliskt kunnande, och musik som medel, det vill säga 
musik med fokus på utom-musikaliskt kunnande. Dessa begrepp ger oss möjlighet att 
undersöka hur musiken framskrivs, både direkt och indirekt, i de olika styrdokument vi 
ämnar undersöka. Med direkt förekomst avser vi de områden i dokumenten där ordet 
musik uttryckligen nämns. Vi har också valt att inkludera begreppet sång i direkt 
förekomst av musik, då vi i detta sammanhang anser att det är så tydligt kopplat till 
musik. Som indirekt förekomst har vi räknat ett antal andra områden som är av relevans 
i relation till musik men som också kan ses utifrån andra aspekter (se bilaga B). De 
valda begreppen möjliggör en jämförelse mellan de olika dokumenten och bidrar 
förhoppningsvis till att synliggöra eventuella skillnader och likheter. Vi har dock valt att 
komplettera dessa begrepp med reproducerande och undersökande arbetssätt, eftersom 
det ger ytterligare en dimension på hur musiken framskrivs i de olika styrdokumenten. 
Anledningen till att vi inte valt begreppen lärandets akt och lärandets objekt är på grund 
av att det är svårt att urskilja lärandets specifika objekt i styrdokumenten. 
 
Vi vill också uppmärksamma att läroplaner påverkas av den formuleringskontext de 
skapas i, vilket bland annat berör vilket innehåll som anses viktigt på politisk nivå. 
Dock påverkas tillämpningen av innehållet i den praktiska verksamheten av 
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realiseringskontexten, i vilken de yrkesverksamma lärarna tolkar läroplanens innehåll 
och anpassar det till sin lokala kontext (Lindensjö & Lundgren 2000). Relaterat till vår 
studie innebär detta att musik kan framskrivas på ett sätt i läroplanerna, men hur 
musiken tar sig uttryck i förskolans pedagogiska verksamhet beror på lärarnas tolkning 
av musikens roll i styrdokumenten. 
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5 Studiens metodologiska ramverk 
Nedan följer en redogörelse för de metodologiska utgångspunkter vi utgått från i vårt 
arbete. Kapitlet berör val av metodologiska utgångspunkter och metod för 
datainsamling. Dessutom beskrivs urval, analysmetod och bearbetning av data, samt 
etiska överväganden. 
 
5.1 Metodologiska utgångspunkter 
Genom att utgå från ett hermeneutiskt perspektiv gavs möjlighet att undersöka och tolka 
hur musik framskrivs i gällande styrdokument för förskolan och undersöka hur detta har 
förändrats över tid. Hermeneutik handlar enligt Westlund (2015) om att göra tolkningar 
och skapa förståelse för texter. Då en text är beroende av kontexten i vilken den skrivs, 
är det viktigt att ta hänsyn till kontextuella aspekter som exempelvis hur, när och var en 
text har skrivits. Allwood och Erikson (2017) menar att hermeneutiken därmed 
uppmärksammar både det historiska och kulturella sammanhang i vilken texten uppstod. 
En annan central aspekt inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln, vilken 
innebär att förståelse för delarna och helheten förutsätter varandra. Westlund (2015) 
skriver att texter skrivna av samma författare vid olika tidpunkter kan utgöra delar som 
kan jämföras med varandra och med helheten.  Med ett större antal texter eller textdelar 
som ger stöd åt forskarens tolkning ökar rimligheten i tolkningen. 
  
En annan viktig aspekt inom hermeneutiken är hur läsarens förförståelse påverkar 
tolkningen av texten. Tolkningen baseras på den förståelse vi redan har, vilken har 
skapats i den kontext vi lever i. Denna förståelse vidgas eller fördjupas dock vid läsning 
av nya texter, vilket bidrar till en ny förförståelse, en så kallad ny förståelsehorisont 
(Allwood & Erikson 2017). Detta var relevant i undersökningen då flera olika texter 
lästes och bearbetades parallellt. 
 
Den metod vi använde oss av var kvalitativ textanalys. Ansatsen var abduktiv, vilket 
enligt Fejes och Thornberg (2015) innebär att kontinuerlig jämförelse mellan empirin 
och tidigare kunskap används för att eftersträva en så rimlig tolkning som möjligt. 
Widén (2015) skriver att kvalitativ textanalys kan användas på olika sätt beroende på 
vad forskaren vill undersöka. En text kan belysas ur tre olika analytiska dimensioner. 
Den första tar sin utgångspunkt hos textens författare, den andra utgår från texten och 
språket och dess kvaliteter, medan den tredje dimensionen fokuserar på textens kontext. 
Vår studie fokuserade på den andra och tredje analytiska dimensionen, då dessa svarar 
bäst mot vårt syfte och våra frågeställningar. 
  
I vår undersökning utgick vi från en kvalitativ ansats med vissa kvantitativa inslag. Dels 
var vi intresserade av hur frekvent ordet musik förekommer, för att få en tydlig 
överblick av i vilken utsträckning själva begreppet musik förekom i de olika 
styrdokumenten. Dels ville vi göra en djupare analys av textens delar för att försöka 
synliggöra vilka områden kopplade till musik som förekommer i styrdokumenten samt 
hur dessa kommer till uttryck. Widén (2015) beskriver olika texter som kan analyseras 
med hjälp av kvalitativ textanalys, exempelvis politiska texter såsom styrdokument 
liksom skol- och utbildningstexter. För att göra vetenskapliga analyser krävs kritiska 
frågor att arbeta med. Enligt Lindgren (2011) bör en textanalys innefatta både 
kvantitativa och kvalitativa aspekter, vilket också var vår avsikt.  
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5.2 Metod för datainsamling 
Den data som legat till grund för vår analys insamlades från befintliga dokumentära 
källor. Förskolans läroplan (Skolverket 1998) inklusive den reviderade versionen 
(Skolverket 2016) liksom läroplanens föregångare Pedagogiskt program för förskolan 
(Socialstyrelsen 1987) är autentiska statspublikationer, vilka enligt Denscombe (2016) 
är “auktoritativa, objektiva och faktabaserade” (Denscombe 2016, s.320) och därmed 
kan anses vara trovärdiga. De styrdokument som använts i vår studie är offentliga och 
tillgängliga för alla, både digitalt och i tryckt form. 
  
Anledningen till att vi valde kvalitativ textanalys som metod var att det möjliggjorde en 
systematisk tolkning, både kvantitativt och kvalitativt, av styrdokumentens texter, vilket 
var vårt syfte med undersökningen. Metoden bidrar till att kunna urskilja likheter och 
skillnader i olika texter (Fejes & Thornberg 2015). Dessutom är dokumenten 
permanenta och lättillgängliga, vilket Denscombe (2016) framhåller som fördelar med 
dokumentär forskning. 
 
5.3 Urval 
Genom historien har det funnits en mängd olika dokument som berör styrning av 
förskolan, även innan det benämndes just förskola och läroplan. För att kunna jämföra 
förskolans nuvarande läroplan med andra typer av styrdokument från olika tidsperioder, 
använde vi oss av ett vidgat läroplansbegrepp (Vallberg Roth 2011). För att begränsa 
urvalets omfattning använde vi oss av ett kumulativt tillvägagångssätt, vilket enligt 
Denscombe (2016) är en lämplig metod vid mindre, kvalitativa studier. Kumulativt 
tillvägagångssätt innefattar ett explorativt urval, vilket innebär att urvalets omfattning är 
ovisst i inledningen av undersökningen och att det är forskaren själv som avgör när 
tillräcklig mängd data samlats in. Dessutom innefattar det icke-sannolikhetsurval,  
vilket innebär att forskaren påverkar urvalet i någon omfattning, samt ett subjektivt 
urval, det vill säga att urvalet gjorts för att bäst kunna ge svar på syfte och 
frågeställningar. Detta möjliggör ett urval baserat på relevans snarare än mängd och 
ämnar bidra till ny fördjupad kunskap och förståelse. 
  
Vi ansåg att dessa urvalsmetoder lämpade sig för vår undersökning, då den främst är 
kvalitativ, småskalig och det var svårt att på förhand fastställa vilka dokument som 
kunde ge oss relevant och tillräcklig information. Vår avsikt var dock att i första skedet 
utgå från styrdokument och andra vägledande dokument för förskolan från de senaste 
50 åren. Tidsbegränsningen vi hade i form av kursens omfattning, i kombination med 
den kumulativa urvalsprocessen resulterade dock i följande dokument: 
 
Tabell 1. Aktuella styrdokument för undersökningen 

Styrdokument Utgivningsår 
Ansvarig 

myndighet 

Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2016 2016 Skolverket 

Läroplan för förskolan Lpfö 98 1998 Skolverket 

Pedagogiskt program för förskolan 1987 Socialstyrelsen 
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5.4 Analysmetod och bearbetning av data 
Datamaterialet har bearbetats genom kvalitativ textanalys med kvantitativa inslag. Vi 
genomförde upprepade och fördjupade läsningar av texterna i enlighet med Widéns 
(2015)  rekommendationer. Vår ambition var att angripa texterna förutsättningslöst och 
vara öppna för alternativa förklaringar, vilket enligt Denscombe (2016) är 
förutsättningar för att öka möjligheten till objektivitet. Vi utgick från ett antal 
analysfrågor (se bilaga A), formulerade för att möta syfte och frågeställningar, och med 
hjälp av dessa delade vi upp och kategoriserade textinnehållet utifrån begreppen direkt 
och indirekt förekomst av musik. Därefter delade vi in empirin i olika underkategorier 
(se bilaga B), samt begreppen reproducerande och undersökande arbetssätt på de delar 
som kunde relateras till dessa. Detta tillvägagångssätt gav oss förutsättningar att göra 
jämförelser både inom och mellan dokumenten. I analysen tolkar vi innehållet i enlighet 
med vår hermeneutiska utgångspunkt och redogör för resultatet i förhållande till 
relevanta teorier och tidigare forskning.  
  
Som nämndes ovan, utgick vi vid genomförandet från ett antal förformulerade kritiska 
analysfrågor. Enligt Widén (2015) är arbetet med kritiska frågor grundläggande för 
vetenskaplig textanalys och väl formulerade frågor fungerar som redskap i 
forskningsarbetet. Läsningen av texterna skedde upprepade gånger, dels på en ytlig 
nivå, för samla in data direkt från ord och text, samt på en mer djupgående nivå, för att 
kunna upptäcka data som ligger dold. Detta är något Denscombe (2016) framhåller som 
tänkbara sätt att gå tillväga vid textanalys. 
 
5.5 Etiska överväganden 
Vid all forskning ska god forskningsed efterföljas, vilket innefattar dels rådande lagar 
gällande forskningsetik, exempelvis etikprövningslagen, samt forskningsetiska kodexar 
(Vetenskapsrådet 2017). De forskningsetiska kodexarna kan beskrivas som etiska 
regelsamlingar, vilka berör olika delar av forskningen och vad som anses vara lämpligt 
förfarande i de olika områdena (Vetenskapsrådet 2017). I vår undersökning har vi 
analyserat offentliga, statligt publicerade dokument. Detta är en form av dokumentär 
forskning, vilket enligt Denscombe (2016) oftast medför få etiska hinder. Vi har dock 
förhållit oss till de allmänna regler kring forskning som Vetenskapsrådet (2017) 
presenterar, vilka bland annat innebär att vara tydlig med vems texter som refereras och 
bedöma dem på ett rättvist sätt. Dessutom innefattar reglerna hanteringen av den egna 
forskningen bland annat gällande hur denna dokumenteras, hur metod och resultat 
redovisas samt forskningens utgångspunkter (Vetenskapsrådet 2017). För att efterleva 
dessa regler har vi refererat till andras forskning på ett korrekt och konsekvent vis. Vi 
har också dokumenterat analysprocessen och öppet redogjort för metodval och resultat, 
samt våra utgångspunkter.  
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6 Resultat och analys 
Nedan följer en presentation av studiens resultat gällande musikens direkta och 
indirekta förekomst i de styrdokument som varit aktuella för detta arbete. Eftersom våra 
frågeställningar tydliggör att vi utgår från musikens plats i gällande läroplan och jämför 
detta med tidigare styrdokument, presenteras styrdokumenten i omvänd kronologisk 
ordning. Därför inleds kapitlet med en redogörelse för musikens plats i den senaste 
versionen av förskolans läroplan, Lpfö 98 reviderad år 2016. För att underlätta för dig 
som läsare kommer vi fortsatt kalla den för Lpfö 16. Sedan följer en redogörelse för 
musikens förekomst i förskolans första läroplan Lpfö 98 i jämförelse med Lpfö 16. 
Därefter kommer en redogörelse för musikens förekomst i Pedagogiskt program för 
förskolan, som vi fortsatt kommer kalla Pedagogiskt program för att underlätta 
läsningen. Kapitlet avslutas med en jämförande analys av de tre berörda 
styrdokumenten och därpå följer en sammanfattande slutsats.  
 
6.1 Musik i Lpfö 16 
I följande kapitel presenteras musikens förekomst direkt och indirekt i Lpfö 16. 
 
6.1.1 Direkt förekomst av musik  
I den reviderade läroplanen från år 2016, som är 16 sidor lång, används ordet musik två 
gånger i två olika stycken. Under rubriken Förskolans uppdrag, framgår “[a]tt skapa 
och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och  musik, 
drama, rytmik, dans och rörelse [...] utgör både innehåll och metod i förskolans strävan 
att främja barns utveckling och lärande” (Skolverket 2016, s.7). I denna formulering 
framställs med relativ tydlighet att musik i förskolan ska användas både som metod för 
att uppnå kommunikation, samt utveckling och lärande. Dessutom kan musiken ses som 
ett mål i sig då musik, rytmik, dans och rörelse ska utgöra innehåll i förskolans 
verksamhet. 
 
Begreppet musik förekommer även i ett av de tjugotvå strävansmålen under rubriken 
Utveckling och lärande som säger att barnen i förskolan ska få möjlighet att utveckla 
“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” (Skolverket 2016, s.10). Även i detta fall kan tolkningen bli att utveckling av 
inom-musikaliska aspekter utgör mål då barnen utvecklar sin förmåga att skapa i musik 
som uttrycksform, samtidigt som musiken blir ett medel för “att förmedla upplevelser, 
tankar och erfarenheter” (Skolverket 2016, s.10). Musik i samband med skapande, kan 
också tolkas som att musik bör angripas utifrån ett undersökande arbetssätt.  
 
6.1.2 Indirekt förekomst av musik  
I Lpfö 16 framgår att “[b]arn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, 
utforskande och skapande [...]. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli 
mångsidigt och sammanhängande” (Skolverket 2016, s.6-7). I förskolan ska barnen ges 
“stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande 
individer” (Skolverket 2016, s.7) och de ska få “känna tilltro till sin egen förmåga att 
tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom 
intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska” (Skolverket 2016, s.7). 
I dessa formuleringar skulle musik i sin roll som skapande och estetisk företeelse kunna 
tolkas som ett medel för att ge barnen stöd i sin identitetsutveckling, utvecklandet av en 
positiv självbild och tilltro till sin förmåga i förhållande till lärande och skapande. 
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I Lpfö 16 står att “[s]kollagen föreskriver att utbildningen i förskolan ska, varhelst den 
anordnas, vara likvärdig. Normerna för likvärdigheten anges av de nationella målen, och 
förskolan ska arbeta för att nå dessa mål” (Skolverket 2016, s.5).  Eftersom musik som 
både skapande förmåga och som uttryckssätt finns med bland de nationella 
läroplansmålen, kan detta ses som en förstärkning av att förskolans uppdrag innefattar 
musik både som medel för att uppnå utom-musikaliskt lärande och som mål i sig. Dock 
ligger ansvaret för detta område inte specifikt hos förskolläraren, såsom övriga 
kunskapsområden gör, utan istället ligger det under arbetslagets ansvar där det står att 
“[a]rbetslaget ska [...] ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, 
dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp 
av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer” (Skolverket 
2016, s.11). Musik som estetisk uttrycksform framstår här som ett medel för att 
eftersträva utom-musikaliska mål, exempelvis att kommunicera. Sett som ett 
kommunikationsmedel kan musik också på ett indirekt sätt tolkas in i förskollärarens 
ansvar då denne ska ansvara för att barnen “stimuleras att använda hela sin förmåga” 
(Skolverket 2016, s.11) samt “stimuleras och utmanas i sin språk- och 
kommunikationsutveckling” (Skolverket 2016, s.11).  
 
6.2 Musik i Lpfö 98 
I följande kapitel presenteras musikens förekomst direkt och indirekt i Lpfö 98.  
 
6.2.1 Direkt förekomst av musik  
Förskolans första läroplan Lpfö 98 har många likheter med ovan nämnda revidering av 
densamma. Även Lpfö 98 omfattar 16 sidor och ordet musik används två gånger i två 
olika stycken. De stycken där ordet musik används är identiska med de i Lpfö 16 
bortsett från ett kommatecken: 
 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, 
sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse [...] utgör både innehåll och 
metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.  

(Skolverket 1998, s.10) 
 
Förskolan skall 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.  

(Skolverket 1998, s.12-13) 
 

Eftersom styckena om musik är i det närmaste identiska i Lpfö 16 och Lpfö 98, kan 
musik som uttrycksform även i Lpfö 98 ses både som medel för utom-musikaliskt 
lärande samt mål i sig. Dessutom kan ett undersökande arbetssätt i relation till musik 
urskiljas då musik även här berörs i sammanhang relaterade till skapande.  
 
6.2.2 Indirekt förekomst av musik  
I Lpfö 98 likväl som i Lpfö 16 framgår att “[b]arn söker och erövrar kunskap genom 
lek, socialt samspel, utforskande och skapande [...]. Med ett temainriktat arbetssätt kan 
barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande” (Skolverket 1998, s.10), vilket 
förskolans miljö ska inspirera till. Inte heller i Lpfö 98 kopplas detta direkt till musik 
utan nämns i samband med skapande. Det borde dock kunna omfatta även musik 
eftersom musik ska vara en del av förskolans innehåll. 
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I egenskap av skapande verksamhet kan musik, på samma sätt som i Lpfö 16, också 
tolkas in i följande läroplanstext:   
 

Förskolan skall ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig 
själva som lärande och skapande individer. De skall få hjälp att känna tilltro 
till sin egen förmåga att tänka själva, att handla, röra sig och att lära sig, dvs. 
bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, 
praktiska, sinnliga och estetiska.  

(Skolverket 1998, s.10) 
 
I Lpfö 16 uttrycks att “[s]kollagen föreskriver att utbildningen i förskolan ska, varhelst 
den anordnas, vara likvärdig. Normerna för likvärdigheten anges av de nationella målen, 
och förskolan ska arbeta för att nå dessa mål” (Skolverket 2016, s.5). I Lpfö 98 anges 
istället att “[f]örskolan skall, varhelst den anordnas, arbeta för att nå de mål som ställts 
upp för den pedagogiska verksamheten” (Skolverket 1998, s.8). Detta kan tolkas som att 
kraven på förskolan att uppnå de mål som uttrycks i läroplanen har skärpts i Lpfö 16, 
vilket också innebär att mål gällande musik, direkt eller indirekt, har stärkts i den 
senaste versionen av läroplanen. 
 
6.3 Musik i Pedagogiskt program för förskolan 
Nedan följer en redogörelse för musikens förekomst direkt och indirekt i Pedagogiskt 
program.  
 
6.3.1 Direkt förekomst av musik  
Det pedagogiska programmet omfattar 86 sidor och ordet musik används 27 gånger, i 
samband med kommunikation, uttrycksformer, skapande, upplevelse, social gemenskap, 
rörelse, kultur, temainriktat arbetssätt, samverkan med andra verksamheter, 
resurspersoner, sång, dans och drama. Programmet är uppdelat i två delar där den ena 
delen berör förskolans pedagogiska verksamhet, vilket bland annat innefattar mål, 
innehåll och arbetssätt, och den andra delen handlar om själva genomförandet av 
programmet. Ordet musik förekommer en gång redan i innehållsförteckningen och 
därefter främst i den första delen, 24 gånger på totalt 48 sidor, jämfört med två gånger 
på totalt 26 sidor i den andra delen. Övriga sidor är kringtext. 
 
I det pedagogiska programmet delas innehållet upp i tre områden; natur (4 sidor), kultur 
(8 sidor) och samhälle (3 sidor). Kulturområdet omfattar flest sidor och inom detta 
område utgör Sång och musik en egen underrubrik (ca 1 sida) och nämns därmed redan i 
innehållsförteckningen. Dessa olika områden “ska på ett naturligt sätt integreras i den 
praktiska verksamheten, bland annat genom ett temainriktat arbetssätt” (Socialstyrelsen 
1987, s.26), vilket innebär att barnen ska “få utforska, undersöka och experimentera och 
med hjälp av lek, samtal, sång och musik, drama, bild och form med mera ha möjlighet 
att bearbeta sina upplevelser, steg för steg bygga upp och befästa nya kunskaper” 
(Socialstyrelsen 1987, s.41). Detta kan tolkas som att musiken är ett medel för att lära 
utom-musikaliska kunskaper på ett undersökande sätt. Samtidigt kan musiken i sig 
utgöra innehållet för lärandet, vilket innebär att ett inom-musikaliskt lärande istället är i 
fokus.  
 
Musikens egenvärde och vikten av detta nämns flertalet gånger i Pedagogiskt program. 
Där framgår att barn “[f]rån tidig ålder tycker [...] om att lyssna och röra sig till sång 
och musik” (Socialstyreslen 1987, s.34) och att “[g]emensam sång och musik, danslekar 
och rytmik kan ge både glädje och gemenskap” (Socialstyreslen 1987, s.34). Det 
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pedagogiska programmet lyfter också fram att barnen tillsammans bör ”få uppleva 
glädjen i att spela och sjunga” (Socialstyrelsen 1987, s.35) och att “[l]yssnandets nöje 
och det spontana sång- och ljudskapandet bör stimuleras under hela föreskoleåldern” 
(Socialstyrelsen 1987, s.35). Detta innebär att musiken och dess inom-musikaliska 
aspekter kan ses som målet, samtidigt som musiken även kan ses som ett utom-
musikaliskt medel för att bidra till social samhörighet.  
     
I Pedagogiskt program står det också tydligt framskrivet att de äldsta barnen bör lära sig 
mer om det musikaliska innehållet:  
 

De äldre förskolebarnen bör få lära sig enklare musikbegrepp och lyssna till 
olika musikstilar. De bör få möjlighet att lyssna på levande musik, gå på 
konserter etc. Enkla rytm- och musikinstrument bör användas för 
gemensamt musikutövande. Personal som själva kan spela något instrument 
är en stor tillgång. Barnen bör ha möjlighet att samtala om sina upplevelser 
av sång och musik. De ska också ha möjlighet att experimentera med ljud.  

(Socialstyrelsen 1987, s.35) 
 
Det ovanstående citatet påvisar att musiken i relation till de äldsta barnen på förskolan 
bör ses som ett mål i sig, med fokus på inom-musikaliskt lärande. När barnen förväntas 
lära sig musikbegrepp kan lärandet anses vara av reproducerande karaktär. Det framgår 
dock att barnen även ska få experimentera med ljud, vilket kan ses som ett 
undersökande arbetssätt. Vilken karaktär som präglar arbetssättet i relation till 
instrumentspel är dock oklart.  
 
I citatet ovan framgår även att det är positivt med personal som spelar instrument. 
Personal som har specialkunskaper inom exempelvis musik kallas i det pedagogiska 
programmet för resurspersoner och kan användas som stöd vid planering, genomförande 
och utveckling av verksamheten, samt vid fortbildning av övrig personal. Det framgår 
också att resurspersonerna själva bör få extra möjlighet till fortbildning. Dessutom 
framhåller det pedagogiska programmet att förskolan bör samverka med “det lokala 
kulturlivet” (Socialstyrelsen 1987, s.82), vilket bland annat innefattar den kommunala 
musikskolan.  
 
I Pedagogiskt program för förskolan definieras tydligt vad kultur innebär och kopplas 
då bland annat till musik på följande vis: 
 

Kultur är ett vittomfattande begrepp. Det är av människor skapade 
traditioner, livsåskådningar, ritualer, levnadsmönster, sätt att uttrycka 
känslor och tankar i ord, bild, musik, dans, drama. Det är formella och 
informella normer för mänsklig samvaro och samlevnad med mera. 
Kulturen skiftar från samhälle till samhälle och för olika grupper i 
samhället. Den förs över från generation till generation, påverkas och 
förändras men har djupa rötter i samhället, inom varje familj och varje 
människa - kulturarvet. Kultur är en viktig del av identiteten.  

(Socialstyrelsen 1987, s.30) 
 

Utifrån denna beskrivning kan musik ses som en del av innehållet i kulturen, som ett 
sätt att uttrycka sig, vilket i förskolan kan tolkas som ett undersökande arbetssätt. 
Samtidigt kanske musiken också kan ses som en del av ett reproducerande arbetssätt där 
musiken främst blir ett medel för att överföra kultur.  
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I Pedagogiskt program framhålls också att viss kultur, däribland sång- och danslekar, 
överförs på ett reproducerande sätt mellan barn. Ett sätt att ta del av andra kulturer kan 
vara genom sånger och musik från dessa. Dessutom uppmärksammar Pedagogiskt 
program även barns utforskande i direkt koppling till musik och kultur. 
 

Barnens eget utforskande och skapande av ljud, sång och musik bör i 
förskolan fördjupas och breddas genom möten med och kunskap om hur 
man sjunger och spelar i olika kulturer. När det finns barn med annat 
kulturellt ursprung i förskolan bör alla barn få sjunga deras sånger och 
bekanta sig med deras musik.  

(Socialstyrelsen 1987, s.34) 
 
Detta understryker barns undersökande i förhållande till musik och skulle kunna tolkas 
som att musiken och inom-musikaliska aspekter utgör målet. Samtidigt tyder det även 
på att musiken används som medel, i det här sammanhanget för att lära om andra 
kulturer.  
 
En annan form av reproduktion i samband med musik i förskolan som kan urskiljas i 
Pedagogiskt program, är att barnen bör få med sig “en egen sångskatt” (Socialstyrelsen 
1987, s.34), innefattandes både “gamla och nya sånger och [...] sång- och danslekar” 
(Socialstyrelsen 1987, s.34). Det är oklart vad som definieras som nya sånger, om det är 
sånger som barnen möter i sin tids barndom eller om det är nya sånger som barnen 
själva skapar. Om det rör sig om egenskapade sånger så kan sångskatten även ge 
utrymme för utforskande av inom-musikaliska aspekter och musiken i sig kan därmed 
utgöra målet. 
 
Musik nämns under rubriken Barns identitets- och kompetensutveckling, tillsammans 
med flera andra estetiska områden, i egenskap av kommunikation- och uttryckssätt. 
Barnens behov av att utveckla sin sociala förmåga och sin kommunikation tas upp, och 
det framhålls att talat språk och symbolspråk inte är barnets huvudsakliga sätt att 
uttrycka sig och kommunicera utan detta sker på en mer konkret nivå. 
 

I vuxenvärlden är det en högt värderad kompetens att med ord och symboler 
kunna tänka, bearbeta och förmedla information, resonera sig fram till 
slutsatser osv. Förskolebarnet däremot tänker, upplever och utvecklas 
huvudsakligen på en konkret handlingsnivå, där den egna aktiviteten och 
omgivningens konkreta uttryck är de viktigaste ingredienserna.  
   Barnen i förskolan måste därför få pröva och utveckla även andra former 
än det talade språket för att uttrycka sig och kommunicera med andra, till 
exempel i kroppsspråk, fysisk aktivitet, bild och form, sång, musik och 
drama.      

(Socialstyrelsen 1987, s.23) 
         
Här kan musik tolkas som en form av språk som kan användas för kommunikation och 
som uttrycksmedel. Musik blir i den bemärkelsen ett medel för att utveckla förmågan att 
kommunicera.  
 
En del av kapitlet Innehållet i förskolan handlar som tidigare beskrivet om kultur. Här 
nämns förskolans uppgift att bidra till att möjliggöra barns språkutveckling. Enligt 
följande formulering ska barnen få utveckla “sitt språk och sina andra uttrycksmedel” 
(Socialstyrelsen 1987, s.30), däribland sång och musik. Lite längre fram i kapitlet görs 
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också direkta kopplingar till musik och språkutveckling då det framgår att “[r]im och 
ramsor, nonsensvers, poesi, sång- och danslekar, rollekar och drama är viktiga för 
språkutvecklingen under hela förskoletiden” (Socialstyrelsen 1987, s.31). 
Formuleringen “[b]arn från andra kulturer behöver tillgång till [...] sånger, rim och 
ramsor med mera både på sitt modersmål och på svenska” (Socialstyrelsen 1987, s.31) 
stärker ytterligare synen på musik som ett viktigt medel för barnens språkutveckling. 
Musik i dessa sammanhang kan tolkas som ett medel för att uppnå utom-musikalisk 
kunskap, då syftet är att eftersträva ett utvecklat språk och ökad förmåga att 
kommunicera. 
 
Sång och musik har ett eget avsnitt i kapitlet Innehållet i förskolan där musik lyfts fram 
i flera olika perspektiv. Som uttryckssätt och kommunikation framskrivs “[a]tt sjunga, 
dansa och dramatisera är för barn i förskoleåldern ett självklart sätt att uttrycka sig. För 
små barn är sången en uttrycksmöjlighet för känslor och tankar på samma sätt som 
talet” (Socialstyrelsen 1987, s.34). Sång och musik ses också som hjälpmedel i arbetet 
med barn med funktionsvariationer och som kommunikationsmedel. 
 
6.3.2 Indirekt förekomst av musik 
I Pedagogiskt program förekommer musik även indirekt. I egenskap av skapande kan 
musik tolkas in då barnen ska få möjlighet “att använda rörelser och dans i lekfullt 
improviserande och skapande” (Socialstyrelsen 1987, s.35) samt ges “rika tillfällen att 
dagligen kunna ägna sig åt lek och andra skapande aktiviteter” (Socialstyrelsen 1987, 
s.47). Barnen ska också “kunna få hjälp att [...] utveckla sin fantasi, skaparkraft och sina 
uttrycksmöjligheter” (Socialstyrelsen 1987, s.54). Andra områden som berör musik är 
utvecklande av identitet, motorik och kroppsuppfattning. Rytmik och lekar som 
innefattar dans och rörelse ses som medel för att utveckla dessa förmågor och sägs i 
förlängningen även ha en inverkan på läs- och skrivinlärning. Rörelse och dans kan 
också ha en positiv påverkan på utvecklingen av “barnens kroppsmedvetenhet, 
rumsuppfattning och kroppsliga uttrycksförmåga” (Socialstyrelsen 1987, s.36). Detta 
tyder på att musik skulle kunna användas som medel för att uppnå utom-musikaliska 
kunskaper även inom områden som identitetsutveckling, motorik samt läs- och 
skrivutveckling. Dessutom kan musik användas som medel för att uppnå sociala och 
kommunikativa förmågor, då det i Pedagogiskt program framgår att “[b]arnen behöver 
[...] ges goda möjligheter att utveckla sin sociala och kommunikativa kompetens. [...] 
Detta förutsätter att barnen får bygga upp en förmåga att kommunicera med andra 
människor och tolka sina egna upplevelser och erfarenheter” (Socialstyrelsen 1987, 
s.23).  
 
6.4 Jämförande analys av styrdokumenten 
Nedan följer en jämförelse av Lpfö 16, Lpfö 98 och Pedagogiskt program utifrån 
tidigare presenterat resultat. 
 
6.4.1 Direkt förekomst av musik 
Undersökningens resultat visar att Lpfö 16 och Lpfö 98 har många likheter gällande 
delarna som direkt berör musik. Båda versionerna av förskolans läroplan är 16 sidor 
långa och ordet musik används två gånger i olika stycken i respektive läroplan. De 
stycken där ordet används är identiska, sånär som på ett kommatecken. 
 
Musik i de båda läroplanerna nämns i egenskap av uttrycksform i samband med 
skapande och kommunikation samt för att förmedla sig, vilket också kan ses som en 
form av kommunikation. I styckena nämns då begreppet musik tillsammans med flera 
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andra uttrycksformer, nämligen bild, sång, drama, rytmik, dans och rörelse samt lek. I 
vår analys har vi valt att tolka sång som en direkt variation av musik, medan rytmik och 
dans tolkas som indirekta variationer. Musik framställs som både utom-musikalisk och 
inom-musikalisk företeelse då det ska användas som både innehåll och metod, eller 
annorlunda uttryckt som mål och medel, i verksamheten. Barnen ska också få möjlighet 
att utveckla sin förmåga att skapa, vilket i ett musikperspektiv utgör ett inom-
musikaliskt mål, samt att kommunicera, vilket då skulle utgöra en utom-musikalisk 
aspekt. 
 
I Pedagogiskt program, som omfattar 86 sidor, har musik ett helt annat utrymme som 
direkt företeelse. Förutom att ordet musik förekommer 27 gånger i olika sammanhang i 
dokumentet, har sång och musik ett nästan en sida långt underavsnitt i ett avsnitt om 
kultur i kapitlet Innehållet i förskolan. De sammanhang där musik återfinns är 
kommunikation, uttrycksformer, skapande, upplevelse, social gemenskap, rörelse, 
kultur, temainriktat arbetssätt, samverkan med andra verksamheter, resurspersoner, 
sång, dans och drama. 
 
Till skillnad från läroplanerna från år 1998 och år 2016 görs i Pedagogiskt program 
direkta kopplingar mellan musik och kultur. Begreppet kultur förekommer även i 
läroplanerna men definieras inte, vilket gör att det är oklart om och när musik 
inkluderas i de kulturella sammanhangen i texten. I Pedagogiskt program däremot finns 
en tydlig definition som klargör att musik är en del av begreppet kultur. Trots detta är 
det många gånger oklart om musik ska tolkas in i sammanhang relaterade till kultur 
eller inte, då kultur även består av många andra aspekter. På ett antal ställen i 
programmet förekommer dock musik i direkt anknytning till kultur, till exempel då viss 
kultur, såsom sång- och danslekar, sägs överföras mellan barn. Detta kan då tolkas som 
att musik används på ett reproducerande sätt. Det finns också exempel där musik och 
kultur sammankopplas i undersökande arbetssätt, exempelvis då det uttrycks att 
“[b]arnens eget utforskande och skapande av ljud, sång och musik bör i förskolan 
fördjupas och breddas genom möten med och kunskap om hur man sjunger och spelar i 
olika kulturer” (Socialstyrelsen 1987, s.34). Musiken kan då ses fokusera på både inom-
musikaliska och utom-musikaliska aspekter, det vill säga musik är både mål i sig självt 
och medel för att uppnå något annat, här utökat kunnande om andra kulturer. Dessutom 
nämns musik i samband med det tematiska arbetssättet som enligt Pedagogiskt program 
ska förekomma i förskolans verksamhet, medan läroplanerna endast framhåller 
temaarbete som ett möjligt arbetssätt utan tydlig koppling till musik. 
 
Liksom i Skolverkets båda läroplaner ges musik i Pedagogiskt program också en roll 
som kommunikations- och uttrycksmedel. Det sägs bland annat att det talade språket 
inte är barnets främsta uttryckssätt utan att kommunikation i första hand sker genom 
handling. Av den anledningen är det viktigt att barn får möta andra sätt att kommunicera 
på, däribland sång och musik. Innebörden blir liknande i formuleringarna i de tre 
styrdokumenten, även om det utvecklas betydligt mer i Pedagogiskt program. Då det 
gäller musikens utom-musikaliska syfte som språkutvecklande företeelse framskrivs det 
i Pedagogiskt program att bland annat sång och musik är viktiga för barns 
språkutveckling. Det uttrycks också att barn med annat modersmål än svenska behöver 
få tillgång till sång på båda språken. Tillsammans gör formuleringarna att musik ses 
som en betydelsefull komponent i barns språkutveckling. I läroplanerna från år 1998 
och år 2016 görs inga direkta kopplingar mellan musik och språkutveckling. 
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Till skillnad från läroplanerna, som enbart fokuserar på musikens roll som skapande och 
kommunikativ verksamhet, finns det i Pedagogiskt program också en aspekt av musiken 
som kunskap och mål, eller inom-musikaliskt lärande, i sig självt. De äldsta barnen bör 
enligt programmet också tillgodogöra sig musikaliskt innehåll såsom musikbegrepp, 
olika musikstilar samt rytm- och musikinstrument. Barnens sång- och musikupplevelser 
bör också vara föremål för gemensamma samtal, och barnen bör få möjlighet  till 
utforskande av ljud. På så sätt kan musiken ses som både reproducerande och 
undersökande arbetssätt. Musik får här också ett inom-musikaliskt värde, medan 
läroplanerna främst ger musiken ett utom-musikaliskt värde som exempelvis medel för 
kommunikation och uttryck, även om skapande i förhållande till musik skulle kunna 
tolkas utifrån en inom-musikalisk aspekt. 
 
I Pedagogiskt program kan musikens egenvärde som upplevelse uttolkas. Det fastslås 
till exempel att barn tidigt uppskattar att röra sig till och lyssna på musik, att musik kan 
bidra till glädje och samhörighet och att barn bör få uppleva detta under hela sin tid i 
förskolan. Här ges musiken ett stort värde både ur inom-musikaliska och utom-
musikaliska aspekter då målet är den musikaliska upplevelsen i sig, men musik kan 
också ses som ett medel för att eftersträva social samhörighet. I läroplanerna från år 
1998 och år 2016 återfinns denna syn på musiken inte i någon utsträckning. 
 
6.4.2 Indirekt förekomst av musik 
Musik förekommer indirekt i både Lpfö 16, Lpfö 98, och Pedagogiskt program, men 
med skillnader gällande omfattning. I Lpfö 16 och Lpfö 98 kan begrepp som skapande 
och estetiska aspekter kopplas till musik och musik kan tolkas användas som ett medel 
för utom-musikalisk utveckling av bland annat identitet, självbild och tillit till sin 
skapande och lärande förmåga. I Pedagogiskt program kan musik indirekt kopplas till 
liknande områden, nämligen skapande, identitetsutveckling, social och kommunikativ 
utveckling. Dessutom kan musik i Pedagogiskt program indirekt tolkas som ett medel 
även för utvecklad motorik samt läs- och skrivutveckling. I Pedagogiskt program 
uppmärksammas dessutom barns utforskande i direkt koppling till musik, till skillnad 
från i Lpfö 16 och Lpfö 98. 
 
I en jämförelse mellan Lpfö 16 och Lpfö 98 syns dock en skillnad då det gäller 
ansvarsfördelningen i relation till musik. Ingen av läroplanerna framskriver ansvaret för 
just musik, men i Lpfö 16 framgår det att arbetslaget ansvarar för barns möjligheter att 
utveckla de estetiska uttrycksformerna, främst som medel för utom-musikaliska mål. 
Förskolläraren ansvarar inte själv för utvecklingen av de estetiska uttrycksformerna, 
trots att förskollärarens ansvar tydligt framskrivs gällande andra kunskapsområden som 
finns med i målen. Det framgår dock i både Lpfö 16 och Lpfö 98 att förskolan ska 
arbeta mot målen, och där ingår musik som en del. I Pedagogiskt program finns ingen 
uttalad ansvarsfördelning på samma sätt.  
 
Begreppet kultur är frekvent förekommande i stora delar av det pedagogiska 
programmet. Definitionen av kultur, vilken återgivits tidigare, framhåller musiken som 
en del av kulturen men kultur innefattar även många andra delar. Därför blir det ibland 
svårt att avgöra vilken del av kulturen som avses i det pedagogiska programmet. Det vi 
valt att ta med i resultatet är när kultur på ett tydligt sätt kopplas till just musik. Inte 
heller i Lpfö 16 och Lpfö 98 är kultur ett entydigt begrepp, men där definieras det inte 
alls och kan därmed inte heller kopplas direkt till musik. Exempelvis framgår det både i 
Lpfö 16 och Lpfö 98 att förskolan ska möjliggöra kontakt med det lokala kulturlivet, 



  
 

22 

men utan att detta kopplas till musik. Samverkan med det lokala kulturlivet framskrivs 
även i Pedagogiskt program men där tydliggörs kopplingen till musik.  
 
Nedan följer en tabell med avsikt att förtydliga skillnader och likheter mellan de olika 
dokumenten. Tabellen visar ordet musiks direkta förekomst, dels hur många sidor ordet 
återfinns på och dels antal gånger ordet förekommer, i respektive styrdokument.  
 
Tabell 2: Jämförelse mellan de aktuella styrdokumenten  

 Sidor totalt 
Antal sidträffar 

musik (n) 

Antal 
ordträffar 
musik (n) 

Lpfö 98 16 2 2 

Lpfö 16 16 2 2 

Ped.prog. 86 12 27 

Innehållsförteckning 3 1 1 

- del 1 48 9 24 

-del 2 26 2 2 
 
6.5 Slutsats  
Resultatet visar att musikens utrymme i förskolans styrdokument minskat betydligt från 
Pedagogiskt program till förskolans läroplaner, både Lpfö 98 och Lpfö 16. Det bör dock 
tilläggas att Pedagogiskt program är mycket mer omfattande än läroplanerna, trots detta 
kan en tydlig skillnad urskiljas gällande musikens förekomst i innehållet. I Pedagogiskt 
program förekommer musik i stor omfattning som direkt företeelse, men mindre som 
indirekt. I Lpfö 16 och Lpfö 98 förekommer musik sparsamt, både som direkt och 
indirekt företeelse, och då främst som ett medel för att uppnå utom-musikalisk kunskap. 
I Pedagogiskt program framskrivs däremot musik som både ett medel för att uppnå 
utom-musikalisk kunskap och som mål i sig, det vill säga med fokus på inom-
musikaliskt lärande. Dessutom tycker vi oss se en förekomst av både reproducerande 
och undersökande arbetssätt i relation till musik i Pedagogiskt program, medan vi 
endast kan ana ett undersökande arbetssätt i de båda läroplanerna. 
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7 Diskussion 
I detta kapitel följer en diskussion av resultatet och metoden. Avslutningsvis föreslår vi 
olika uppslag till vidare forskning.  

7.1 Resultatdiskussion 
Några reflektioner kan göras i förhållande till den historiska bakgrunden till dagens 
läroplaner. Innehåll och syfte med förskolan och dess föregångare har varierat över tid 
(se Vallberg Roth 2011). Musik har gått från att vara underhållning och medel för 
uppfostran, med fokus på reproduktion (se Holmberg 2017; Holgersen 2012) till att 
uppmärksammas som barns egna uttrycksform, med fokus på eget skapande (se 
Holgersen 2012). Alltmedan musikens funktion har förändrats har också utrymmet för 
musik i verksamheten varierat. I detta perspektiv tycker vi oss se en återgång till 
tidigare perioder då musik varit ett mindre inslag med lägre prioritet än mer teoretiskt 
fokuserade ämnen. Denna förändring blir tydlig mellan Socialstyrelsens Pedagogiskt 
program för förskolan och Skolverkets läroplaner för förskolan då musikens plats i 
dokumenten minskat i de senare.  
 
Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det är skillnad mellan läroplanernas 
formuleringar och förskolans praktik (se Lindensjö & Lundgren 2000). Exempelvis 
påverkar förskollärarnas musikaliska kompetens deras arbetssätt inom musik och en 
bristande kompetens tenderar att främst resultera i ett reproducerande arbetssätt (se 
Holmberg 2012a). Utbildning inom musik möjliggör undervisning med fokus på inom-
musikaliskt lärande, men förskollärarnas tal om sin musikundervisning fokuserar 
fortsatt på musik som medel för utom-musikaliskt lärande (se Ehrlin & Wallerstedt 
2014). I det pedagogiska programmet framgår att så kallade resurspersoner, det vill säga 
människor med särskilda kunskaper inom olika områden, exempelvis musik, kan ha 
särskilt ansvar för dessa i relation till förskolans verksamhet. Ansvarsfördelningen 
gällande musik i förskolan är dock otydlig både i förskolans läroplaner och Pedagogiskt 
program för förskolan. Kanske kan detta bero på att musik i styrdokumenten kan 
uppfattas som medel för att eftersträva utom-musikalisk kunskap och därmed inte är ett 
tydligt mål i sig, vilket också stämmer överens med hur musik ofta används i förskolans 
verksamhet (se Ehrlin 2012). Detta skulle i så fall kunna vara orsaken till att ansvaret 
för musik inte ligger hos någon specifik befattning. 
 
Begreppen inom-musikaliskt och utom-musikaliskt lärande, som vi tolkat som att 
musiken används som mål eller medel, har kunnat urskiljas i olika omfattning i de olika 
styrdokumenten som analyserats. I alla dokumenten framskrivs musik i förskolan som 
medel för att utveckla förmågor inom andra områden, exempelvis kommunikation och 
uttrycksformer. I Pedagogiskt program framskrivs dock även inom-musikaliska aspekter 
och musik som mål i sig. Även reproducerande och undersökande arbetssätt (se 
Holmberg 2012a) har visat sig vara mer eller mindre tydligt förekommande, men har 
gått att urskilja i vissa delar av dokumenten. Båda arbetssätten kan urskiljas i 
Pedagogiskt program, medan det i läroplanerna endast syns ett undersökande arbetssätt.   
 
En stor och i vårt tycke viktig skillnad mellan de två läroplanerna för förskolan och 
Pedagogiskt program är att musik i det sistnämnda vid flera tillfällen beskrivs utifrån ett 
egenvärde. Det vill säga att barnen ska få möjlighet att uppleva glädjen i att utöva musik 
under hela sin tid i förskolan, de ska få möjlighet att uppleva social gemenskap i 
gemensam sång och musikutövning och det fastslås att barn finner glädje i att röra sig 
till och lyssna på musik. I Lpfö 98 och Lpfö 16 är syftet med musik att utveckla sin 
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skapande och kommunikativa förmåga och varken musikens eget värde eller de sociala 
vinsterna med gemensamt musikutövande nämns. 
 
Musik är ett ämne som använts på många olika sätt i förskolan genom historien (se 
Vallberg Roth 2011) och vår studie visar att även musikens plats i förskolans 
styrdokument förändrats över tid. Enligt vår erfarenhet varierar musikens plats i 
förskolans praktik kraftigt även mellan olika förskolor i vår samtid. Kanske kan vår 
undersökning av hur musiken framskrivs i de valda styrdokumenten samt förändringen 
över tid ge en ökad förståelse för varför musiken i förskolan får så olika prioritet, och 
samtidigt ge stöd och förståelse för vad förskolan är ålagd att göra då det gäller ämnet 
musik. Kanske kan studien även bidra till en ökad förståelse för att förskollärare och 
andra pedagoger, vars utbildnings- och yrkeserfarenhet grundar sig i olika 
styrdokumentsperioder, kan ha olika uppfattning om musikens roll och betydelse i den 
förskolepedagogiska praktiken. En ökad kunskap om musikens roll i styrdokumenten 
vid olika tidpunkter skulle också kunna påverka hur yrkesverksamma i förskolan väljer 
att tolka läroplanen, samt hur de tänker kring vikten av musik i förskolan. Ytterst 
påverkar detta vilka möjligheter barn ges att möta musik i förskolan och därmed deras 
utvecklingsmöjligheter, både inom-musikaliska och utom-musikaliska (se Jederlund 
2011; Uddén 2001; Uddén 2004). 
 
7.2 Metoddiskussion 
Våra frågeställningar inför den här undersökningen handlade om hur och i vilken 
utsträckning musiken kommer till uttryck i dagens läroplan, på ett direkt eller indirekt 
sätt, samt att jämföra detta över tid. Vår kumulativa urvalsprocess resulterade i att vi 
analyserade den nu gällande läroplanen, Lpfö 16, och jämförde den med den första 
läroplanen för förskolan, Lpfö 98, samt det styrdokument som föregick denna och 
därmed var det senaste styrdokumentet under Socialstyrelsens ansvar, nämligen 
Pedagogiskt program för förskolan från år 1987. Urvalet visade sig tillräckligt och vår 
avgränsning kan därmed antas vara rimlig eftersom innehållet kunde ge svar på våra 
forskningsfrågor.  
 
I vår undersökning utgick vi från ett antal analysfrågor, kopplade till våra 
frågeställningar. För att synliggöra musikens roll i de olika styrdokumenten och kunna 
jämföra dem med varandra, har vi använt oss av ett antal definierade begrepp som har 
omformulerats och kompletterats under arbetets gång. Detta ser vi som en fördel med 
vårt metodval, då vi haft möjlighet att läsa texterna många gånger utifrån olika frågor. 
Däremot hade undersökningen kunnat kompletteras med exempelvis intervjuer av 
erfarna förskollärare eller forskare inom läroplansteori. En sådan metod skulle inte 
kunnat ge svar på våra frågeställningar, men däremot skulle andra frågor kunnat ställas 
som skulle gett ännu en dimension av musikens roll i förskolans praktik och dess 
styrdokument. 
 
Resultatet gäller endast de berörda dokumenten och resultatet är påverkat av vår 
tolkning av dess innehåll. Dessutom påverkas resultatet av de begrepp vi valt att utgå 
från. Möjligtvis hade ett annat resultat kunnat urskiljas om undersökningen gjorts av 
andra personer, vilket också är fullt möjligt eftersom alla dokument finns offentligt 
tillgängliga. Vi anser dock att vi fått rimliga svar på våra frågeställningar. 
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7.3 Vidare forskning      
Vårt arbete ger enbart en fingervisning om musikens roll i styrdokumenten och 
ytterligare forskning är önskvärt. Det skulle även vara intressant att fördjupa 
jämförelsen med hur musik framskrivs i ännu äldre styrdokument för förskolan. Det 
vore också önskvärt med liknande studier om flera ämnesområdens utveckling i 
förskolans styrdokument, för att tydligare kunna se om det finns liknande tendenser 
även inom dessa. Kanske har även andra ämnesområdens utrymme minskat i de senaste 
styrdokumenten, vilket är viktig kunskap för att kunna uttala sig om vårt resultat. 
Dessutom vore det intressant med studier som jämför och relaterar musikens roll i 
förskolans styrdokument till musikens roll i förskollärarutbildningen. Vi föreslår också 
att den kommande versionen av förskolans läroplan inkluderas i liknande studier. 
Anledningen till att vi inte inkluderat den i vårt arbete är att regeringsbeslutet kom den 
23 augusti år 2018 och läroplanen kommer inte börja gälla förrän 1 juli år 2019. 
 
Förhoppningsvis har den här studien gett dig som läsare en fördjupad kunskap om hur 
musik förekommer, direkt och indirekt, i förskolans styrdokument samt hur detta har 
förändrats över tid. Detta är viktig kunskap eftersom styrdokumentens innehåll påverkar 
vilka möjligheter barn får att möta musik, som medel eller mål, i förskolans praktik. 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att musikens plats i förskolans styrdokument har 
ändrats genom historien. Det återstår att se vilken plats musiken kommer att ha i 
kommande läroplaner och hur barns möten med musik i förskolan kommer att se ut i 
framtiden. 
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Bilagor 
Bilaga A Analysfrågor 

1. Hur ofta förekommer ordet musik i de olika dokumenten? 
2. På vilket sätt formuleras målen gällande musik i läroplanerna? 
3. I vilka sammanhang förekommer musik i de olika dokumenten? 
4. Hur synliggörs inom-musikaliska aspekter av musik i texterna? 
5. Hur synliggörs utom-musikaliska aspekter av musik i texterna? 
6. Hur framkommer musik i förhållande till ett reproducerande arbetssätt? 
7. Hur framkommer musik i förhållande till ett undersökande arbetssätt? 

  
 
 
 
 
 



  
 

II 

 
 
Bilaga B Tabell: Direkt och indirekt förekomst av musik 
 
Musik förekommer direkt Lpfö 16 Lpfö 98 Ped. prog. 87 

som kultur - - Ja 

som skapande Ja Ja Ja 

som kommunikation och 
uttryckssätt Ja Ja Ja 

som upplevelse - - Ja 

som övrigt - - Ja 

 
 
Musik förekommer indirekt Lpfö 16 Lpfö 98 Ped. prog. 87 

som kultur - - - 

som skapande Ja Ja Ja 

som kommunikation och 
uttryckssätt Ja - Ja 

som upplevelse - - Ja 

som övrigt - - Ja 

 
 


