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En studie av aktörers (o)synliga musikskapande i förskolan 

Caroline Sjöström & Josefine Nyrén Du Rietz 

Sammanfattning 

Denna studie syftar till att synliggöra den (o)synliga musiken i förskolans verksamhet. Med den 

(o)synliga musiken menar vi i denna studie den musik som redan finns i verksamheten, men som i 

första hand inte uppfattas som ett musikskapande. Med stöd utav Aktör-nätverksteorins metodansats 

har vi identifierat nätverk och aktörer som tycks ingå i den (o)synliga musiken i förskolan. Arbetet 

med metodansatsen ihop med fältanteckningar och miljö- och materialinventeringar bidrog till att vi 

kunde besvara studiens frågeställningar. Det visade sig att musikskapandet uppstod kontinuerligt i 

verksamheten mellan barn och material som används dagligen i verksamheten. Tillsammans skapade 

barnen ihop med materialet olika musikskapanden likt spelandet av olika instrument. Det visade sig i 

studien, hur fenomenet av rytm var avgörande för huruvida vi som observatörer tolkade datan som ett 

undersökande eller musikskapande. Inom de musikskapande observationerna, visade det sig sedan 

vara fenomenet av agens som gjorde att nätverken transformerades till musikskapande nätverk.  

Rimliga slutsatser vi kan dra utifrån studien är att allt och alla bör ses som potentiella musikskapande 

aktörer. Detta då musikskapandet uppstod i barnens vardagliga göranden, vilket visar på att musikens 

faktiska plats, möjligen existerar i större bredd och omfång än vad vi tror. Avslutningsvis lyfter 

studien hur fenomenet av agens, är avgörande för huruvida ett görande fortgår eller inte.  
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Förord  

Inledningsvis vill vi ge ett stort tack till alla barn, vårdnadshavare och pedagoger som har gjort denna 

studie möjlig. Ännu ett stort tack vill vi ägna vår handledare Ingela Elfström, som med sin positiva 

inställning och noggrannhet gjort att vi känt en stor trygghet under studiens gång. Vi vill även tacka 

våra sambos, som stöttat oss och agerat bollplank under framskrivandet av den härliga men samtidigt 

komplexa teorin Aktör-nätverksteori.  

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Inför studien letade vi gemensamt efter tidigare forskning om musik i förskolan och litteratur gällande 

den valda teorin. Båda läste igenom litteraturen noggrant för att sedan kunna reflektera och bolla 

tankar. Vi skrev mestadels arbetet tillsammans. Under framskrivandet av uppsatsen satt vi tillsammans 

och formulerade fram text. Datan gick mellan oss.  

Under observationerna delade vi på oss, och observerade på var sin avdelning. Valet av att dela på oss 

gjordes för att producera så mycket data som möjligt. Därefter återgick vi till att återigen skriva fram 

arbetet tillsammans.   
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Inledning 

Med den (o)synliga musiken menar vi i denna studie den musik som i första hand inte förstås som ett 

musikskapande. Musik blir i detta avseende ett skapande av ljud. Vi har valt att undersöka den 

(o)synliga musiken då, vi har en hypotes om att musiken sker i större omfattning än vad som 

vanligtvis läggs märke till i förskolans verksamhet, och då i barnens eget musikskapande under de fria 

aktiviteterna. Ett ljudskapande som pedagoger möjligen inte uppfattar som ett musikskapande, utan 

mer som ett oväsen.  

Utifrån våra arbetslivserfarenheter som både barnskötare och VFU-studenter på olika förskolor har vi 

erfarit att musik generellt utspelat sig under den pedagogstyrda aktiviteten i form av samling, där 

fokus legat på att sjunga traditionella sånger. Vi har även erfarit att denna repertoar av traditionella 

sånger har använts som en ”pausunderhållning”, för att uppehålla barnen i övergångar mellan 

aktiviteter, i mån av att försöka bibehålla en ordning. Trots att aktiviteterna styrts utifrån pedagogerna, 

kan ingen av oss intyga att det arbetet vi erfarit gällande musik utifrån ovanstående 

användningsområden har överensstämt med Läroplanen för förskolan Lpfö98/16 (Skolverket 2016, s. 

7). Där föreskrivs att musiken skall användas både som metod samt innehåll för barnens lärande och 

utveckling. Vi har även noterat att det i Läroplanen för förskolan Lpfö98/16 (Skolverket 2016, s. 11) 

inte förordas ett specifikt uttalat förskolläraransvar inom de estetiska ämnena. Vilket alla de andra 

ämnesområdena har. Vi tolkar läroplanen som att det råder en ämneshieraki i synen på förskolans 

verksamhet. Samtidigt känner vi igen, precis som Söderman (2012, s. 41) skriver, att det råder en 

ämneshieraki även inom förskolan, då de estetiska ämnena ofta får ge vika åt andra ämnen i praktiken.  

Vi har med andra ord diskuterat kring hur musiken får ett generellt litet utrymme i förskolornas 

verksamhet, och att dessa tillfällen sällan är, enligt oss, särskilt attraktiva eller meningsfulla för 

barnen. Detta tänk baserar vi på de erfarenheter vi har av pedagogers ständiga tillsägelser gentemot 

barnen under både samlingarna och under den fria leken då barnen skapar olika former av ljud. Det var 

utifrån dessa tankegångar vårt syfte tog fart, då vi började fundera kring att barnens meningsfulla 

musikskapande möjligen finns där i just de stunderna som barnen skapar olika ljud. Ljud som 

pedagogerna möjligen inte upplever som ett musikskapande. 

Wassrin (2016, s. 122) belyser dessutom hur forskning kring alternativa musikaktiviteter inte tidigare 

har studerats, och att detta borde studeras. Därmed känns även denna typ av studie i form av den 

(o)synliga musiken efterfrågad.  
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Bakgrund 

Musiken finns inom oss 

Riddersporre (2012, s. 22) förklarar hur vi redan i vår sjätte månad i moderlivet har full hörsel. Vidare 

förklaras hur vi ges insikter om världen utanför genom de ljud samt rytmer vi upplever från vår 

moders hjärtrytmer, som likt en taktmätare talar om för oss vad som pågår utanför vår trygga bubbla. 

Med detta sagt förklarar Riddersporre (2012, ss. 21, 23, 33) hur musiken genomsyrar fostrets och 

sedan barnets liv, vilket vidare förklarar hur barn redan vid förskolestart har en mängd musikaliska 

erfarenheter. Dock skiljer sig barnens erfarenheter, då varje familjs förhållande till musik även det är 

unikt. 

Samtidigt skriver Söderman (2012, ss. 39–41, 50) hur forskning om och på nytt påpekar att musiken är 

viktig för barns utveckling samt identitetsskapande, och att det därmed bör förstås vara av en 

demokratisk rättighet för barn att musicera i förskolan. Han förklarar hur barn skall ges möjlighet att 

skapa sina egna musikkulturer, precis som de ges möjlighet att skapa sina egna lekkulturer och att det 

är av vikt att pedagogerna vidgar sina vyer om vad musik kan förstås vara i förskolan. Han förklarar 

som tidigare nämnts i relation till detta hur musiken som ämne ofta får stryka på foten för andra ämnen 

i verksamheterna, då det råder ämneshierarkier både inom förskola och skola. Detta förstås enligt 

Ehrlin (2012, s. 145) bero på den osäkerhet pedagoger upplever till sina egna kunskaper inom musik. 

Ansvaret gällande specifika musikaktiviteter lämnas ofta över på andra utbildade pedagoger inom 

musik samt dans. Vilket enligt författaren kan leda till att pedagogers spontana musikaktiviteter 

försvinner. Dock sker barnens spontana musikskapande nästintill oavbrutet menar Nilsson (2012, ss. 

168–169), men barns skapande av musik har tendenser att förbises av pedagoger, då dessa ljud ses av 

pedagogerna som oväsen. Nilsson (2012, s. 155) förklarar vidare den hierarki som även finns inom de 

estetiska ämnena, där barns musikskapande inte ses likvärdig med barns bildskapande. 

Musikskapandet förstås som väsen av störande karaktär, medan bildskapandet representerar 

kreativitet. Söderman (2012, ss. 38, 40, 50) anser att musikskapandet istället skall förstås som det 

fenomen det är, ett fenomen som är situerat, tolkningsbart och som uppstår i stunden. Vidare förklarar 

han vikten av att förskollärare har ett öppet sinne till vad musik kan förstås vara i förskolan. Musiken 

är nämligen enligt honom kulturellt betingat. Där föreställningarna om vad musik är och förstås vara, 

är djupt rotade och formade utifrån de kulturer och samhällen pedagogerna och barnen kommer från, 

samt vistas i.  

Jederlund (2011, ss. 157–158) tar samtidigt upp hur musiken kan användas som en bro mellan våra 

olika kulturer. Med detta menar han hur barn från olika kulturer, med hjälp av musik kan lära sig nya 

språk. I Tensta utanför Stockholm, prövade man detta arbetssätt, i syfte att stötta barnen i att utveckla 

det svenska språket och därmed öka deras självförtroende. Därmed synliggörs att musiken i detta 

projekt, precis som Läroplanen för förskolan 98/16 nämner, användes som en metod i ett lärande- och 

utvecklingssyfte (Skolverket 2016, s. 7). Samtidigt, anser vi, att i relation till det som Söderman (2012, 

s. 40) tidigare nämnt om vikten av pedagogernas öppna sinne, att pedagogerna bör sträva efter att både 

förhålla sig till läroplanen och till vad SOU:s betänkande säger gällande vad musik är i förskolan, 

”Med musik i förskolan avses alla sätt att organisera ljud och rörelse” (SOU 1972:26, s. 212).  
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Tidigare forskning 

För att finna tidigare forskning har vi sökt via Stockholm universitetsbibliotek som fört oss vidare till 

Google Scholar samt olika tidskrifter så som Journal of research in Childhood Education, Tidskrift för 

Nordisk Barnehageforskning och Pedagogisk forskning i Sverige. I vårt sökande av tidigare forskning 

användes begreppen; music, preschool, posthuman, music activity, materiality, musikdidaktik och 

aktörer. Dessa begrepp användes ensamma samt i kombinationer med varandra, vilket gav oss ett 

resultat av relevanta vetenskapliga artiklar samt doktorsavhandlingar som alla behandlade musik.    

I detta avsnitt av vår text, har vi valt att dela upp de vetenskapliga texterna in i två underrubriker ”Hur 

musiken används i förskolan och skolan”, och ”Aktörers ömsesidiga ljud- och musikskapande”. Detta 

för att strukturera upp de olika områdena texterna behandlar, samt underlätta för läsaren.  

Hur musiken används i förskolan och skolan 

Under denna rubrik behandlas hur musiken förstås användas i förskolan och skolan. Ett begrepp som 

återkommer i texterna nedan är begreppet reproduktion, som enligt Holgersen (2012, s. 95) betyder ett 

återförande samt återskapande av redan existerande musik. Begreppet behandlas olika i de olika 

texterna, men begreppet står ofta i relation till begreppen delaktighet och inflytande.  

Pramling Samuelsson, Sheridan och Hansen (2013, ss. 1, 3 10–11) undersöker i sin studie de yngre 

barnens erfarenheter av de estetiska ämnena, i relation till hur stor utsträckning barnen blir erbjudna 

respektive själva tar initiativ till estetiska handlingar. Forskarna har i studien använt sig utav ECERS 

(Early Childhood Enviroment Rating Scale). Forskarna har sedan med stöd utav ECERS, analyserat 

och utvärderat förskolepersonalens pedagogiska dokumentation gällande de estetiska ämnena. Det 

visar sig i studien att musiken är den del av de estetiska ämnena som tar mest plats i förskolorna. Med 

musik menas i deras artikel, sång, instrumentspelande samt lyssnande till musik. Av dessa tre aspekter 

på musik, tar sången upp mest plats i verksamheten. Dock ser forskarna sången som en reproduktion 

av sånger, utan vidare inflytande. Detta då sångaktiviteterna inte sker utifrån barnen själva i ett kreativt 

skapande, utan dessa aktiviteter sker i styrda aktiviteter, exempelvis vid samling innan matsituationer. 

Samtidigt beskriver Wallerstedt och Pramling (2012, ss. 8–9, 12) i sin studie utifrån ett sociokulturellt 

synsätt, hur lek och lärande hör samman i verksamhetens kontext, där reproduktion av musikskapandet 

ses utifrån ett positivt synsätt, i form av ett lärandesyfte. Detta då de i sin studie, med stöd utav 

videoobservationerna belyser hur barnen efter pedagogstyrda musikaktiviteter anammar det de nyligen 

lärt och producerat, och för detta vidare in i den fria leken, och reproducerar där de nya kunskaperna 

(Wallerstedt & Pramling 2012, s. 6). Vidare lyfter Kulset (2016, ss. 1–3, 12) i sin studie vad den 

rutinmässiga musiksamlingen gör med barns delaktighet. Studien grundar sig i ett musikteoretiskt 

perspektiv där videoobservationer ihop med intervjuer visar på hur strukturer och reproduktioner 

underlättar för alla barns möjligheter till att delta. Detta då strukturerna och reproduktionerna anses 

stödja barn med fördröjd språkutveckling. Detta möjliggörs enligt forskaren då musikaktiviteternas 

rutiner gör det möjligt för barnen att veta vad som komma skall, då sångtexterna är bekanta sen 

tidigare. Denna reproduktion av musikaktiviteters innehåll är även något Holmberg (2014, ss. 222, 

237–238) lyfter i sin studie gällande musikdidaktiken i förskolan. Studien lyfter postmodernismen, där 
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videoobservationer och intervjuer visar på att reproduktionen sker genom ett linjärt strukturerat 

förhållningssättet till de traditionella sångvalen under musikaktiviteterna. Samtidigt berättar hon hur 

användningen av instrument sker i ett utforskande syfte i stunden under musikaktiviteterna genom ett 

icke linjärt förhållningssätt. Vikten av ett musikskapande i stunden är något Wassrin (2016, ss. 43, 75, 

104) lyfter i sin studie, där hon menar på att det icke linjära förhållningssättet möjliggör för barns 

delaktighet och inflytande i musikpraktiken. Studien grundar sig i socialkonstruktionismen där 

analysen utav videoobservationer ihop med gruppintervjuer slutligen lyfter hur musikaktiviteter kan 

och bör utformas utifrån både pedagogernas lärandesyfte ihop med barnens improvisatoriska bidrag 

för bästa möjliga musikaliska upplevelse. Detta samarbete mellan barn och pedagoger i 

musikaktiviteterna är något Holmberg (2014, ss. 223–224) anser bör ske i större omfattning då barnens 

improvisatoriska bidrag i musikaktiviteterna bör tas till vara av pedagogerna då detta skapar 

möjligheter för barns aktörskap, inflytande och delaktighet över musikaktiviteten. Strukturer förklarar 

Kulset (2016, s. 12) vidare är inte till för att pedagogerna skall kontrollera situationen, utan strukturen 

bör finnas för att erbjuda barnen en gemensam stund.  

Strukturer, men i form av ett konsekvent användande av lärande ihop med musik, är något Burton 

(2017, ss. 5–8, 135) skriver om i sin studie om musikalisk litteracitet. Studien grundar sig i ett 

socialkonstruktionistiskt synsätt, där forskaren har agerat observatör och använt sig utav 

fältanteckningar. Studien visar på hur strukturer i form av ett konsekvent användande av musik kan 

utveckla barnens gehör. Detta gehör visade sig i resultatet av barnens ökade lärande inom 

musikbegreppen rytm och ton. Studien visar slutligen på hur ett konsekvent arbete med musik 

möjliggjorde en introducering av noter i verksamheten, som i sin tur gav barnen fler möjligheter och 

sätt att uttrycka sig genom musik (Burton 2017, ss. 5–8). Vikten av att låta människan själv få pröva 

sig fram inom musikens värld, är något Ferm (2008, ss. 361, 370) tar upp i sin studie. Studien utgår 

ifrån ett livsvärldsfenomenologiskt synsätt, där resultatet av gruppintervjuer med lärare och studenter, 

visar på hur musikstudenter behöver agera musiklärare ihop med musiken för att kunna utvecklas som 

musiklärare. Ett passivt deltagande, hjälper inte lärandet, utan för att ett lärande skall kunna uppstå 

behöver människan lära med musiken för att kunna utveckla sig och sina musikaliska kunskaper (Ferm 

2008, ss. 361, 369–370). 

I Läroplanen för förskolan, finns riktlinjer gällande hur musiken skall användas som en metod för att 

främja barnens utveckling och lärande (Skolverket 2016, s. 7). Läroplanen kan därmed ses som ett 

verktyg, som pedagoger skall förhålla sig till. Samtidigt lyfter Moberg (2017, ss. 47–48, 59, 71) i sin 

studie, ett nytt sätt att se på och förhålla sig till läroplanen på, utifrån Aktör-nätverksteorin. Forskaren 

lyfter i studien tanken om läroplanen som en aktör. Där hon genom metoderna fältanteckningar, foton 

och ljudinspelningar, undersöker vad en aktiv aktör i form av läroplanen gör med barnen och 

pedagogerna, men även vad barnen och pedagogerna gör med läroplanen. Vilket i sin tur visar på 

studiens resultat av att läroplanen ”görs” olika beroende på vilka aktörer det är som är involverade i de 

olika situationerna. Aktörerna i form av pedagogerna, barnen och läroplanen förklaras ha ett 

ömsesidigt beroendeförhållande till varandra. Vilket för oss vidare till forskning som djupare 

behandlar aktörers ömsesidiga beroendeförhållande.    

  

Aktörers ömsesidiga ljud- och musikskapande  

Vi har valt att i vår studie utgå från Aktör-nätverksteorin, som vidare kommer att behandlas under 

rubriken Teoretiskt perspektiv. Teorin handlar kortfattat om att allt och alla i vår omvärld förstås vara 

aktörer. Vilket förtydligar hur människan och materialet förstås som likvärdiga aktörer. Aktörerna 
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förstås alltid agera tillsammans i olika nätverk, då en aktör aldrig kan agera ensam. Dessa nätverk står 

dessutom i relation till varandra. Vilket i sin tur visar på det ömsesidiga beroendeförhållandet 

aktörerna har till varandra (Ahn 2015, s. 119; Hultman 2011, ss. 16–17). 

I och med att vår valda teori talar om ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan människa och 

material, kommer vi att under denna rubrik behandla artiklar och en licentiathandling, som alla belyser 

det nämnda beroendeförhållandet. Detta i form av de ljud- och musikaktiviteter som undersökts. Det 

ömsesidiga beroendet förklarar Hultman (2011, ss. 16–17) genom det faktum att vi som människor blir 

beroende av exempelvis en linjal under de matematiklektioner, då vi skall få fram ett exakt svar i 

centimeter och millimeter. Vi blir därmed beroende av ett material, en aktör för att lösa en 

matematikuppgift, en uppgift som endast kan lösas av aktörernas gemensamma och ömsesidiga arbete. 

Samtliga texter nedan belyser just detta beroendeförhållande. Hade inte människorna och materialet 

agerat tillsammans, hade ljud- och musikaktiviteterna heller aldrig uppstått. 

I Holmberg och Zimmerman Nilssons (2014, ss. 193–194, 206–207) studie om förskolors 

musikverksamhet sett utifrån ett posthumanistiskt synsätt förklaras hur materialet och människorna är 

ömsesidigt beroende av varandra. Studien grundar sig på videoobservationer och behandlar en 

musikaktivitet där lärplattans närvaro är av samma vikt som människornas närvaro för att bli till. 

Forskarna beskriver hur gränserna mellan aktörerna i form av människor och lärplatta suddas ut, då 

människan inte sätts i första rummet, och ingen av aktörerna hade klarat sig utan varandra i aktiviteten. 

Detta synliggörs i studien då människan och lärplattan blir till som en cyborg, en mänsklig maskin, 

genom att den mänskliga kroppen och lärplattan sammanflätas och blir därmed oskiljaktiga i 

musikaktiviteten. Genom denna samexistens uppstår en intensitet som fångar och sammanför barnens 

och pedagogernas uppmärksamhet, vilket resulterar i ett gemensamt lärandetillfälle. Även Nordin-

Hultman (2004, s. 87) förklarar detta fenomen av materialets förmåga av att dra till sig människors 

uppmärksamhet och intresse. Holmberg och Zimmerman Nilsson (2014, ss. 206–209) förklarar vidare 

vikten av förståelsen kring materialets betydelse. De förklarar hur materialet inte bör förstås som 

passivt i musikaktiviteterna, utan materialets betydelse bör istället ses som likvärdig med 

människornas betydelse i musikaktiviteterna. Slutligen anser forskarna att det är av vikt att förskolor 

reflekterar kring materialets betydelse i verksamheten. Detta då aktiva val av material som 

pedagogerna vet skapar intresse hos barnen, kan gynna barnens lärande och utveckling.  

Detta är något forskarna vidare behandlar i en senare studie, där de studerar förskolans kvalitet- och 

kunskapsinnehåll i relation till människan och materialets inverkan, med hjälp av posthumanismen och 

videoobservationer (Zimmerman Nilsson & Holmberg 2017, s. 103). De studerade då hur val av 

material under musikaktiviteter är av vikt för barns lärande, och hur aktörers förmåga av att skapa 

stark agens är grunden till detta musikaliska lärande. Hultman (2011, s. 31) förklarar att både 

människor och material har agens, med andra ord kan få saker att ske, påverka samt skapa skillnad. 

Latour (2005, s. 70) förklarar vidare hur agens är en kraft som antingen existerar eller inte, med andra 

ord existerar den så förändrar den. Zimmerman Nilsson och Holmberg (2017, s. 111) lyfter hur 

pedagogers kunskap gällande detta posthumanistiska förhållningssätt till lärande kan ge andra 

infallsvinklar på musikaliska lärandesituationer då perspektivet belyser materialets viktiga position i 

lärandet. Genom detta sätt att se på material kan pedagogerna göra aktiva val i sina musikaktiviteter, 

genom att välja material som de vet möjliggör koncentration, likt det Nordin-Hultman (2004, s. 87) 

förklarar om materialets förmåga av att skapa koncentration. Hon förklarar nämligen hur material kan 

fånga uppmärksamhet hos barnen, och det är i sin tur detta intresse för materialet som stöttar barnen i 

att skapa och bibehålla en koncentration ihop med materialet. En koncentration som i sin tur kan 

möjliggöra ett vidare utforskande och lärande ihop med materialet. En koncentration som Zimmerman 
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Nilsson och Holmbergs (2017, ss. 110–111) studie visar, då pedagogens aktiva val av att använda en 

gitarr i musikaktiviteten skapade ett intresse och en koncentration hos de flesta barnen i 

musikaktiviteten. Några av barnen försökte påverka gitarrspelandet med att distrahera sina kamrater, 

men de lyckades inte. De barn som var intresserade av gitarrspelandet, var koncentrerade nog för att 

inte bli distraherade. Denna koncentration smittade sedan av sig på de tidigare ointresserade barnen. 

Vilket i sin tur slutligen resulterade i att barnen lärde sig om rytm, melodi, sång samt musikalitet i sin 

helhet. Denna situation belyser det som tidigare nämnts ovan, nämligen det Kulset (2016, s. 12) 

förklarar gällande strukturer, där strukturer bör förstås användas för att skapa en gemensam stund, och 

inte som ett verktyg för att kontrollera barnen.  

En gemensam stund i form av agenters ömsesidiga möte som resulterar i ett ljudskapande, är något 

Westberg Bernemyr (2015, s. 6) behandlar i sin licentiatavhandling. I studien behandlas barns 

utforskande och samhandlande med ljud, sett utifrån Barads teori om agentisk realism. Det visar sig i 

studiens videoobservationer hur ljud, i form av två metallocks slag mot varandra, kan förstås vara 

samarbetspartner till barnen i ett utforskande. Det visar sig även hur dessa samarbetspartner är av stor 

betydelse för barnens meningsskapande och förståelser för vem barnen blir i dessa sekvenser. I detta 

teoretiska perspektiv förstås barnen utifrån situationen och samhandlandet med agenterna i form av 

lock, bli till som ljudutforskare. Samtidigt belyser studien vikten av att pedagogerna är medvetna om 

de pedagogiska miljöernas utformning, och hur dessa strukturer för med sig konsekvenser för barnens 

utforskande. Detta då möbleringen, tid och rum är av betydelse för barnens möjligheter till att 

utforska, och/eller skapa ljud (Westberg Bernemyr 2015, ss, 54, 87).  

 

Reflektion kring tidigare forskning  

Sammanfattningsvis kan vi se att, forskningen ovan har behandlat olika syften samt teorier. Teorier 

som behandlats är; den sociokulturella teorin, socialkonstruktionismen, musikteorin, 

livsvärldsfenomenologin, aktör-nätverksteorin, posthumanismen, postmodernismen och den agentiska 

realismen. Det som forskningarna har gemensamt över dessa ”teorigränser”, är att de har använt sig 

utav liknande metodval, i form av intervjuer, observationer, både ihop och ensamma, samt i form av 

videoinspelningar och fältanteckningar. Vilket, enligt oss, kan visa på att val av metoder kan vara ett 

beslut som tas beroende på om forskaren själv vill se och tolka något specifikt, eller om forskaren vill 

ta del av andras tolkningar, för att sedan reflektera kring dessa själv. Samtidigt som det kan tänkas 

vara så att vissa teorier, metoder och studiers syften, kompletterar varandra bättre än andra. Likt 

kombinationen i denna studie, mellan aktör-nätverksteorin, observationer och undersökandet av ett 

(o)synligt fenomen, i form av den (o)synliga musiken. Hur denna kombination gynnar varandra, 

behandlas vidare under studiens diskussion.  

Avslutningsvis vill vi lyfta att det i den tidigare forskningen ovan, finns både forskning som 

undersöker musiken ihop med olika post-teorier, och forskning som undersöker musiken ihop med 

observationer och fältanteckningar. Dock behandlar ingen av forskningen ovan, ämnet musik utifrån 

aktör-nätverksteorin ihop med observationer och fältanteckningar. En kombination, vi i denna studie 

lyfter. 

 

 

 



8 

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att identifiera hur den (o)synliga musiken uppstår i förskolan. En studie 

som motiveras av att det inte finns särskilt mycket forskning kring alternativa musikverksamheter i 

förskolan (Wassrin 2016, ss. 122,130). Med den (o)synliga musiken menar vi i denna studie den musik 

som redan finns i verksamheten, men som i första hand inte uppfattas som ett musikskapande. 

Musiken undersöks därmed i barnens och materialets samproducerande av ljud. Syftet är vidare att 

med stöd utav ANT identifiera de nätverk och de aktörer som ingår i den (o)synliga musiken i 

förskolan, för att undersöka hur, var och när musikskapandet uppstår. I relation till detta vill vi 

identifiera musikskapandets bredd och omfång, för att belysa musikens faktiska plats i förskolans 

verksamhet, i ett hopp om att göra den (o)synliga musikens plats synlig.    

Vår studie baseras därmed på följande frågeställningar: 

 

 Var och när uppmuntras musikskapande nätverk i förskolan? 

 Vilka aktörer ingår i nätverkens musikskapande? 

 Hur uppstår de musikskapande nätverken? 

 

Teoretiskt perspektiv 

I detta avsnitt kommer vi att skriva fram de begrepp och dimensioner som är av betydelse för vår 

studie och därmed kommande diskussion och analys. Vi har valt att använda oss av Aktör-

nätverksteori då denna teori gör det möjligt för oss att besvara vårt syfte och våra frågeställningar 

gällande de musikskapande nätverken i förskolan. Detta då ANT fokuserar på att just förklara hur 

dessa obestämda, transformerande samt pågående nätverk uppstår (Ahn 2015, s. 117). I relation till 

detta tar vi upp de musikaliska dimensionerna och begrepp, som är av relevans för vår musikinriktade 

studie.  

Aktör-nätverksteori 

Aktör-nätverksteorin, som vidare i studien kommer att benämnas som ANT, har sin grund inom 

vetenskapssociologin som behandlar naturvetenskap, forskning samt teknologi. Teorin utgår ifrån 

människan och materialets likvärdighet. Denna likvärdighet skrivs fram då teorin talar om både 

människa och material som aktörer, med förmågorna av att handla. När dessa aktörer gör saker 

tillsammans, förstås detta görande ske i obestämda, transformerande samt pågående processer, där 

aktörerna tillsammans och samtidigt förändrar varandra i ett nätverk (Ahn 2015, s. 117). Hultman 

(2011, ss. 9–10) förklarar att det finns en symmetri som existerar mellan dessa aktörer, trots att vi inte 

säkert kan besvara vem eller vad som styr och initierar aktörernas handlande. Samtidigt kan material 

förstås som stränga koreografer som ställer krav på människorna som i sin tur behöver följa 
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materialens direktiv. Inom ANT förklaras nämligen de sociala strukturerna som något som materialet 

omkring oss skapar genom sina nätverk (Latour 2005, s. 83; Ahn 2015, s. 119). Med andra ord går det 

inte enligt ANT att skilja aktörerna från varandra i ett nätverk. Ett nätverk behöver sina aktörer för att 

existera, vilket medför att aktörerna behöver varandra för att skapa sina nätverk. Dessa nätverk kan 

studeras genom att forskaren noggrant följer samt iakttar aktörerna och deras görande. Genom de 

noggranna iakttagelserna av aktörernas görande, kan nätverkens skapande, raserande samt 

transformerande synliggöras. Meningen med dessa iakttagelser är att få information från aktörerna om 

hur och varför de gör som de gör (Ahn 2015, ss. 119, 122, 125). Med denna teori menar vi att ett 

följande av aktörer kan göra det möjligt att få syn på hur nätverket i form av den (o)synliga musiken 

uppstår i förskolan. 

Aktör 

Enligt ANT anses en aktör vara någonting som har förmågan att få händelser att ske. Dessa aktörer 

förstås enligt ANT vara allt från människor, material, språk till större sammanhang i form av 

organisationer och diskurser (Hultman 2011, ss. 14, 31; Ahn 2015, s. 118). Med andra ord förstås allt 

runt omkring oss, som aktörer med en potential att få saker att hända (Latour 2005, s. 157). I och med 

detta immanenta synsätt att se på omvärlden, förskjuts förståelsen kring hur och varför skeenden blir 

till i vår omvärld, eftersom aktörerna aldrig agerar ensamma, då de alltid agerar i förbindelse till 

varandra i sina nätverk. I och med detta förhållningssätt till vad en aktör är och hur de tillsammans 

skapar händelser, kan inte ett klargörande ske gällande vilken aktör som startar en händelse, vilket i 

sin tur medför att människans roll inte längre förstås vara huvudaktören (Ahn 2015, ss. 117, 119, 128; 

Hultman 2011, s. 43). Istället menar Latour (2005, s. 77) att vi får förstå aktörer som kedjor av 

medlare som skapar vår omvärld. Hultman (2011, s. 32) förklarar i sin tur hur vår omvärld bör ses som 

en myriad av förhandlingar, där aktörerna konstant arbetar, transformerar och koreograferar varandra. 

I detta ömsesidiga förhållande arbetar aktörerna både med och mot varandra, då aktörernas nätverk 

både skapas samt raseras, då aktörerna både hjälper men även sviker varandra (Ahn 2015, s. 118, 121).   

Agens 

Inom ANT förstås agens vara fenomenet som får aktörers handlande i intraaktionerna i nätverken att 

uppstå (Hultman 2011, ss. 31, 40). Latour (2005, s. 70) beskriver begreppet agens som ett fenomen, en 

osynlig kraft, som skapar differens, transformationer samt efterlämnar sig spår som resulterar i 

aktörernas handlande. I detta handlande mellan aktörerna, som benämns som intraaktion, ett begrepp 

myntat av Barad (2007, ss. 148, 235) kommunicerar aktörerna med varandra, och det är i denna 

kommunikation som agensen uppstår (Latour 2005, ss. 65, 70). I kommunikationen, förklarar 

Westberg Bernemyr (2015, ss. 50, 87) hur det är agensen som gör att det tänder till mellan aktörerna. 

En tändning, likt tändvätskans möte med en pyrande eld, gör så att elden tar fart. Det är denna 

tändning, som gör att aktörernas gemensamma görande tar fart, där tändningen genererar i att 

aktörernas fortsatta ömsesidiga förändringsarbete av och med varandra fortgår. Det är med andra ord 

denna osynliga kraft och tändning – agensen - som gör att transformeringarna och därmed aktörernas 

förändrade görande blir till i intraaktionerna. Med detta belyses att agens inte är ett attribut, utan ett 

fenomen som uppstår mellan aktörerna (Barad 2007, s. 148).    

Nätverk 

Som tidigare nämnt kan aldrig aktörer handla ensamma, utan detta handlande sker i samhandlandet 

mellan olika aktörer i ett nätverk (Ahn 2015, s. 119). Hultman (2011, ss. 40, 51) instämmer och 

förklarar vidare hur det är nätverken som skapar, producerar samt agerar, och hur dessa nätverk 
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innefattar samlingar av handlande aktörer. Som tidigare nämnt förklarar Latour (2005, s. 77) nätverken 

som kedjor av medlare. Denna förklaring av nätverk är något Hultman (2011, ss. 40–41, 43) anser 

förklarar nätverkets omfång felaktigt, då nätverken är av större komplexitet än så. Hon förklarar vidare 

hur dessa nätverk inte alls kan beskrivas som prydliga stabila skeenden, då nätverken ständigt 

transformeras om och på nytt. Denna komplexitet beskriver Hultman vidare genom begreppen makro 

och mikro. Med detta menas exempelvis hur ett nätverk i form av en musikaktivitet kan ses som ett 

makro, och inom detta nätverk finns det flera mindre nätverk i form av mikro, exempelvis barnens och 

instrumentens samhandlande. Med detta belyses hur ett makro består av flera mikron, som i sin tur står 

i relation till fler nätverk. Detta belyser nätverkens omfattning då dessa mikron inte längre kan ses som 

små lokala mikron längre, eftersom mikrot är förgrenat med andra nätverk. ANT belyser därmed även 

hur barnens instrument och barnens kroppar i sig är sammansatta av olika ämnen som bildar nätverk, 

som i sin tur blir förgrenade med musikaktiviteten, det vill säga makrot. Med detta förtydligas det Ahn 

(2015, s. 119) tidigare nämner i stycket gällande det faktum att aktörer aldrig kan agera ensamma, utan 

allt runtomkring oss sker i nätverk. Med detta tydliggörs i detta teoretiska perspektiv att varje 

intention, idé, vilja samt lärande som uppstår inom oss, sker i nätverk (Hultman 2011, s. 45).  

Musikaliska dimensioner och begreppen rytm och styrka 

Inom musikens värld, delas musikalisk kunskap upp i olika typer av dimensioner. De dimensioner som 

är av relevans för vår studie är dimensionerna i form av strukturell-, kroppslig-, och spänningsmässig 

musikalisk kunskap. Dessa redogörs kortfattat nedan, om varför de är av relevans för vår studie. 

Inom den strukturella musikaliska kunskapen, innefattas kunskaper som behandlar musikens 

byggstenar. Byggstenarna som är av relevans för denna studie är; rytm och styrka. Dessa byggstenar är 

de komponenter som vi i studien anser vara avgörande för huruvida barnens ljudskapande tolkas vara 

av en musikskapande eller ljudutforskande karaktär. Vilket för oss vidare till att vi även behövt 

förhålla oss till dimensionen av de kroppsliga musikaliska kunskaperna. Detta då dessa kunskaper 

innefattar barnens förmågor av att med kroppen både kunna uttrycka sig och uppleva ihop med musik. 

Denna förmåga sker dessutom ofta ihop med den spänningsmässiga musikaliska kunskapen som 

handlar om barnens förståelser för och hantering av spänning i exempelvis deras spontana 

musikskapande. En spänning som i sin tur ofta visas i form av ett skapande av effekter (Ferm 

Thorgersen 2012, ss. 71–72).  En spänning, eller som vi tolkar agens, som lett till effekter i form de av 

spår agensen lämnat efter sig i aktörernas musikskapande (Latour 2005, s. 70).     

Metod 

Nedan kommer vi att beskriva de kvalitativa metoder vi använts oss utav under vår studie. Därefter 

beskrivs de urval samt avgränsningar som vi har behövt förhålla oss till under studiens gång. Som 

avslutning under denna rubrik beskrivs hur vi genomfört vår studie om den (o)synliga musiken. 

Val av metod 

För att undersöka den (o)synliga musiken i förskolans värld, gjorde vi vår kvalitativa studie på en 

förskola som vi vet aktivt har arbetat med musik. Vårt mål med observationerna var att samla på oss så 
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pass innehållsrikt material som möjligt (Öhlander 2011, s. 30). För att göra detta möjligt valde vi att i 

linje med vad Fejes och Thornberg (2015, s. 33) nämner, välja datainsamlingsmetoder som skulle 

hjälpa oss som forskare. Vi valde därför att använda oss utav observationer i form av fältanteckningar 

samt miljö- och materialinventeringar.  

I och med att vår valda teori, ANT, har en egen metodansats, ansåg vi att det kunde hjälpa oss i vårt 

arbete med producering av data och att förhålla oss till vår data. I ANT:s metodansats finns riktlinjer, 

gällande vad forskaren under observationerna skall göra. Riktlinjerna behandlar hur forskaren skall 

lägga sitt fokus på att följa aktörerna och deras görande för att kunna förklara de nätverk som uppstår. 

Samtidigt skall forskaren i detalj granska hur allt material är organiserat och organiseras i 

verksamheten. Därefter görs det sedan möjligt att analysera datan utifrån ANT:s egna analysansats. En 

analysansats som består utav frågeställningarna; vilka aktörer som ingår i de olika nätverken, vad 

dessa aktörer gör i nätverken, och vad som i sin tur blir effekten av aktörernas görande (Ahn 2015, ss. 

122–123).   

Genom metodansatsens riktlinjer, gällande ett följande av aktörer och noga granskningar av 

materialets placeringar, gjordes det möjligt för oss att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Detta då vårt syfte och våra frågeställningar behandlar funderingar kring var och hur de 

musikskapande nätverken uppstår och vilka aktörer det är som ingår i dessa nätverk. Samtidigt fanns 

det negativa aspekter av dessa val av metoder. Ett följande av aktörer, gick fort. Valet av 

fältanteckningar ihop med ett följande av aktörer, kan därmed gjort att vi missat sekvenser och inte 

hunnit anteckna allt.  

Etnografiska datainsamlingsmetoder 

I och med att vi endast fick en veckas tillgång till fältet på de valda avdelningarna, valde vi att göra 

studien på var sin avdelning. Detta för att kunna samla in tillräcklig mängd av innehållsrika data. Så 

att studiens frågor skulle kunna besvaras. Vi anser att våra val av etnografiska datainsamlingsmetoder 

var av relevans för studiens syfte. Vi tog ett etiskt ställningstagande av att inte använda oss av 

videoobservationer, då vi inte kände oss bekväma med att filma barn som vi inte kände. Vi förhöll oss 

därmed redan i vårt förarbete av studien till vad Löfdahl (2014, s. 41) benämner som etisk radar. I 

relation till denna etiska radar valde vi att första dagen ute på fältet ihop med inventeringar, använda 

dagen till en ”lära känna dag”. Ett ställningstagande vi tog med stöd utifrån ett tänk och agerande 

Holmberg (2014, s. 53) förhöll sig till i sin studie. Detta val gjordes för att både möjliggöra en 

avslappnad och trygg relation till barnen och pedagogerna, och samtidigt stärka vår etiska radar. 

Inventering av avdelningarnas miljöer och material 

Ahn (2015, s. 122) förklarar hur ANT som metodansats skiljer sig från andra metodansatser. Detta då 

ANT:s metodansats innefattar en detaljgranskning av hur allt material är organiserat på förskolan. Vi 

valde därmed att göra miljö- och materialinventeringar på avdelningarna innan observationerna, för att 

få syn på avdelningarnas alla potentiella aktörer. Med andra ord de aktörer som hade potentialen att 

tillsammans med barnen agera i musikaliska nätverk (Hultman 2011, s. 36). I relation till detta talar 

Silvén (2011, s. 163) om hur ting kan forma samt skapa nya liv i samvaron, vilket är av vikt att 

förhålla sig till under observationer ute på fältet.  

Vi inledde inventeringen med att rita av avdelningarnas utrymningsplaner för att få en överblick över 

hur avdelningarna var uppbyggda. Det visade sig att avdelningarna var likadant uppbyggda, där 
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ingångarna till avdelningarna ledde till ett mittenrum som gränsade till fyra andra rum. Efter arbetet 

med överblicken, gick vi igenom varje rums tema, syfte samt material. Detta för att, som tidigare 

nämnts, få syn på de potentiella aktörerna (Hultman 2011, s. 36). Denna noggranna inventering av 

potentiella aktörer, som visade sig enligt oss, vara allt material på avdelningarna, gjordes i hopp om att 

underlätta observationerna och det noggranna iakttagandet av aktörerna (Ahn 2015, s. 122). I och med 

att de potentiella aktörerna, enligt oss, ansågs vara allt material på avdelningarna, valde vi att i 

observationerna utgå från de rum som, vad vi tolkade, hade mest potentialer av att skapa många 

intraaktioner och då nätverk. Med andra ord, de rum där flest barn vistades i. Vilket visade sig vara 

båda avdelningarnas mittenrum, där både barnen och pedagogerna mest befann sig i.  

Samtidigt visade det sig under inventeringen att material kopplade till musik var få. Vi fann på en 

avdelning en gitarr liggandes ovanpå en garderob. På samma avdelning stod en leksaksgitarr, en 

Guitar Hero gitarr med knappar och en tjock plaststräng, mot spegelväggen på scenen i dramarummet. 

Den andra avdelningen hade inte något musikmaterial alls. Vi kände därmed av den ämneshieraki som 

Söderman (2012, s. 41) uttrycker inom förskolan. Hierarkin gjorde sig synlig då miljöerna och 

materialet på båda avdelningarna genomsyrades av främst språk, matematik och naturvetenskap. De 

estetiska ämnena gavs mindre utrymme, men hierarkin inom de estetiska ämnena var ändå tydlig. 

Detta förklaras då ämnena i form av drama och bild hade varsitt rum, medan musik hade en liten scen i 

dramarummet på en av avdelningarna. I relation till detta fanns både dramamaterial och 

skapandematerial tillgängligt för barnen på både avdelningarna, medan något musikmaterial inte fanns 

att tillgå, mer än den ljudlösa gitarren.  

Fältanteckningar   

Vi valde likt Holmberg (2014, s. 259) att i samråd med de ansvariga förskollärarna besluta om när 

under dagarna som ansåg vara bäst för oss, barnen och pedagogerna att observera i verksamheten. Det 

beslutades att observationerna skulle ske efter klockan tolv, då avdelningarnas projekt var avslutade, 

och barnens fria görande hade tagit fart.    

Under observationerna använde vi oss av de primära observationsverktygen i form av block samt 

pennor (Pripp & Öhlander 2011, ss. 133–135). Valet vi gjorde av att endast använda oss utav 

fältanteckningar kan ha gjort att vi missade sekvenser och möjligen delar av aktörernas görande som 

uppstod under observationerna. Samtidigt producerades mycket data i form av 36 observationer. 

Vilket kan vara ett resultat utav ANT:s metodansats av fokuset på att följa aktörerna ihop med 

detaljgranskningen av materialet.   

Urval och avgränsningar 

Nedan följer en redogörelse angående de urval och avgränsningar som skett kring vår studie. 

Vi började vårt sökande med att leta efter förskolor med musik som inriktning på internet. Vi tog dock 

aldrig kontakt med någon utav dessa förskolor, då vi blev rekommenderade en förskola av en 

utomstående part. Vi diskuterade sinsemellan om detta var en förskola som vi skulle kunna göra våra 

observationer på, och beslutade snabbt att ta kontakt då tiden var knapp. Enligt Lalander (2015, s. 105) 

behövs det under fältstudier, ofta tas kontakt med fältets gatekeeper, för att få tillträde till fältet. Vi 

valde därmed att ringa förskolans förskolechef. Under telefonsamtalet informerades förskolechefen om 

vårt syfte med studien. När vi fått förskolechefens tillträde till fältet på en av enhetens förskolor, ansåg 

vi att det var av vikt att kontrollera med de ansvariga förskollärarna på den valda enheten, om vi enligt 
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dem, fick komma till deras avdelningar. Vi valde därmed att kontakta de ansvariga förskollärarna via 

telefonsamtal. Reaktionerna vi fick var positiva. Det framkom dock under telefonsamtalet, att 

förskollärarna endast kunde godkänna en av våra två önskade veckors observationer. Därmed 

beslutade vi att vi skulle göra studien på var sin avdelning. 

Så fort förskolan gett oss ett medgivande att observera, besökte Josefine förskolan där hon träffade 

ansvariga förskollärare på respektive observationsavdelning som sedan hängde upp 

samtyckesblanketterna på barnens hyllor. Vi kontaktade förskolan på fredagen veckan innan 

observationerna skulle starta. Detta för att stämma av med förskollärarna om vi hade fått in några 

påskrivna samtyckesblanketter. Vi valde att stämma av med förskolan då vi upplevde en oro kring 

inga, eller möjligen ett fåtal påskrivna samtyckesblanketter. Vi ville därmed förbereda oss på att 

eventuellt söka efter fler förskolor att observera. Det visade sig sedan att vi sammanlagt fick in 28 

stycken påskrivna samtyckesblanketter. 

Eftersom att vi i studien ville undersöka vad som hände mellan barnen och materialet, valde vi att inte 

tillfråga pedagogerna om deras samtycke till studien genom samtyckesblankett. Beslutet av att inte ha 

tillfrågat pedagogerna upplevde vi dock senare som en begränsning. Detta då pedagogerna ofta fick 

betydelsefulla roller för nätverken som vi observerade. Detta resulterade i att vi inte kunde använda 

oss av dessa observationer. Hade vi gjort om studien, hade vi därmed valt att även tillfråga 

pedagogerna om att få observera även dem.  

Undersökningens aktörer 

Vi har valt att döpa om denna rubrik från Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial till 

Undersökningens aktörer. Detta val har gjorts då vi i studien utgår ifrån ett immanent perspektiv. Inom 

ANT belyses förhållandet mellan människa och material som likvärdiga, och belyses därmed som 

aktörer (Hultman 2011, s. 33). Av etiska skäl valde vi att observera barn i ålder 3–5. Detta då vi båda 

har arbetat som barnskötare på avdelningar med yngre och nyinskolade barn, och är därmed medvetna 

om hur nya personer i verksamheten kan skapa oro hos barnen. En oro vi inte ville orsaka.    

Genomförande 

Under denna rubrik kommer vi att redogöra för hur vi gick till väga under vår vecka med 

observationer. 

Vi började vår vecka med en introducerings- och inventeringsdag, en dag vi tidigare nämnt som ”lära 

känna dag”.  Detta val av att använda en av våra observationsdagar till en ”lära känna dag” anammade 

vi efter att ha läst Holmberg (2014, s. 53) som förhöll sig på detta sätt i sin doktorsavhandling. Vi 

ansåg att detta var ett etiskt förhållningssätt gentemot både barn och pedagoger, då vi var okända för 

verksamheten. Vi ville som tidigare nämnt, möjliggöra en trygg och avslappnad relation som möjligt.    

När vi anlände presenterade vi oss för pedagogerna på de aktuella avdelningarna, och samlade in de 

påskrivna samtyckesblanketterna. Vi tog ett aktivt val av att inte presentera oss för barnen än, då vi 

först ville para ihop de godkända barnens namn, med deras bilder som satt på varje barns hylla i 

hallen. Detta för att få ett ansikte på de barn som kunde delta i studien. Samtidigt gjordes detta för att 

vi som forskare skulle kunna tilltala barnen med deras namn, i hopp om att barnen skulle känna mer 

trygghet kring vårt närvarande. En trygghet, och även glädje som vi senare upplevde när vi nämnde 

barnens namn under presentationen av oss själva och syftet av vårt närvarande på de aktuella 

avdelningarna.  
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Efter presentationerna gjordes de planerade miljö- och materialinventeringarna på de båda 

avdelningarna samt ute på förskolegården. Allt från utrymningsplaner till varje rums syfte och material 

antecknades. Detta då miljöerna och materialet är av stor vikt för de kommande observationerna 

gällande den (o)synliga musikens nätverk, som senare skulle undersökas i verksamheten. Under 

inventeringen insåg vi att allt material på avdelningarna hade potentialen att agera ihop med barnen i 

musikaliska nätverk. Denna notering gjorde att vi skiftade fokus och funderade kring vilka rum som 

hade mest potential att innefatta musikaliska nätverk. Detta för att få en tydlig bild av vilka rum våra 

observationer kunde utgå ifrån. I och med att avdelningarnas mittenrum gränsade till avdelningarnas 

resterande rum, valde vi att utgå från dessa rum.  

Dagen efter när observationerna startade visade det sig att barnen var mer nyfikna och positiva till vår 

medverkan i deras verksamhet än vad vi hade trott. Det visade sig även att barnen var vana vid att 

både ha forskare på plats i verksamheten samtidigt som de var vana vid att deras pedagoger 

antecknade barnens görande. I och med den trygghet vi upplevde hos barnen, gjordes det möjligt för 

oss att agera partiellt deltagande observatörer, där vi anpassade oss utifrån vad situationen krävde samt 

tillät (Lalander 2015, s. 100). Vi förhöll oss till barnen på sådant sätt att vi deltog i aktiviteter med 

barnen då det kändes naturligt. När situationer som innehöll ett skapande av ljud uppstod, iakttogs 

dessa och antecknades noggrant ner. Observationerna skrevs ner med stöd utav metodens riktlinje där 

stödord och beskrivningar beskrev följandet av aktörerna och därmed deras görande. I och med 

aktörernas vikt i de observerade tillfällena, skrevs endast de aktiva aktörerna i intraaktionerna fram 

under observationerna. De aktiva aktörerna menar vi i detta sammanhang, de aktörer som tillsammans 

skapade ljud i sekvenserna.  

Efter de nedskrivna observationerna valde vi att i enlighet med Pripp och Öhlander (2011, s. 135) att 

lämna lokalen för att lättare skapa nyanserade transkriptioner. Transkriberandet av datan gjordes i 

lokalen mellan de två avdelningarna. De aktiva aktörerna ställdes under transkriptionsprocessen i 

relation till de redan antecknade potentiella aktörerna i rummet från miljö- och 

materialanteckningarna. Detta för att få syn på de aktörer som ingår i observationernas makro- och 

mikronätverk. Under transkriberingsprocessen skapade vi även bilder av var i rummet eller på gården 

nätverken uppstod och förvandlades, för att själva försöka få en djupare förståelse av de komplexa 

nätverken.           

Databearbetning och analysmetod 

Vi använde oss av Svenssons (2015, ss. 212–213) transkriberingsmetod i form av tolkningsfaser. 

Svensson (2015, ss. 212–213) förklarar i denna transkriberingsmetod hur de primära tolkningar är de 

tankar och förståelser som vi i första hand tänker, när vi iakttar i observationerna. Dessa tankar, eller 

för givet taganden är sällan avsiktliga, men dessa behöver reflekteras kring. Därmed behövs 

transkriptionsprocessen, där den sekundära tolkningen tar vid, som hjälper till att undvika dessa för 

givet taganden. Med tolkningsfaserna i bakhuvudet, valde vi därmed att anteckna all form av ljud som 

uppstod mellan aktörerna. Redan i observationerna kunde vi ana skillnader i materialet.  

Under den sekundära tolkningsprocessen tolkade vi de ljudskapanden som antecknats genom 

transkriberingar i berättelseform, i relation till våra tidigare anteckningar från miljö- och 

materialinventeringarna. Detta för att få en nyanserad överblick över de nätverk som verkade i 

situationerna. I denna sekundära tolkningsfas diskuterade vi de skillnader vi upplevt under 

observationerna. I linje med vad Eidevald (2015, s. 125) nämner om att finna strukturer i sin data, 

sökte vi därmed efter mönster i vår data. Vi fann slutligen två olika typer av ljudskapande i våra 36 
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observationer. Ljudskapande av en utforskande karaktär, och ljudskapande av en musikalisk karaktär. I 

de 21 observationer som vi tolkade innehöll ett utforskande av ljud, ingick observationer så som; 

kastande av material, skramlande i lådor och burkar, samt verbala ljudskapanden i form av 

förstärkningsljud i leken. Medan observationerna vi tolkade som innehöll ett musikskapande bestod av 

15 observationer som alla genomsyrades av fenomenet rytm ihop med olika instrumentskapanden likt 

trummor, claves och maracas. Vi tolkade observationerna som instrumentskapanden då de innehöll de 

igenkännbara kroppsrörelserna som blir till vid spelandet med dessa instrument. Alla 15 observationer 

svarade mot studies syfte och frågeställningar. Vi valde dock att analysera tre av dessa 15 

observationer. Dessa tre valdes av flera olika anledningar. Först och främst visade de tre 

observationerna tydligt på när musiken uppstod i barnens ljudskapande. I relation till detta valdes de 

tre observationerna, då vi ansåg att det kunde vara bra att lyfta fram ett av varje instrumentliknande 

musikskapande. Samtidigt ville vi lyfta olika typer av samspel, för att visa på hur nätverken kunde se 

olika ut. Det är dessa, vad vi tolkar som, instrumentskapande sekvenser som sedan, utifrån våra 

tertiära tolkningar, analyseras genom ANT:s analysmetod i form av analyseringsfrågor (Ahn 2015, ss. 

126–127). För att tydligt visa på studiens resultat och analys, kommer ANT:s analyseringsfrågor under 

resultat- och analyskapitlet att ställas intill studiens frågeställningar. Detta val har gjorts då ANT:s och 

studiens frågeställningar flyter in i varandra. Frågeställningarna ställs därmed upp enligt denna 

modell; ANT:s frågeställning / Studiens frågeställning.  

Avslutningsvis vill vi lyfta att det under studiens gång uppmärksammande hur barnens spontana sång 

kontinuerligt uppstod i verksamheterna. Dessa sekvenser är inte inräknade i antalet producerad data. 

Inför studien beslutade vi oss för att bortse från sången, då vi ansåg sången som ett synligt 

musikskapande. Vilket för oss vidare till slutsatsen av att, hade vi valt att inkludera den spontana 

sången i vår studie, hade vi producerat mer data. Viket i sin tur visar på hur musikskapandet i sin 

helhet skedde i ännu större bredd och omfång än vi trott.  

Forskningsetiska överväganden  

Under denna rubrik kommer vi att behandla de forskningsetiska överväganden som vi behövt ta 

ställning till under studiens gång.  

Under observationstiden har vi, förhållit oss till Vetenskapsrådet (2017, ss. 40–41) punkter gällande 

sekretess, anonymitet, konfidentialitet och tystnadsplikt, samtidigt som vi förhållit oss till 

personuppgiftslagen (SFS 1998, s. 204). Detta då vi avregistrerat all data, och läsaren kan varken 

förstå vilken förskola eller vilka barn som deltagit i studien. All vår data har samlats ihop och förvarats 

på en plats ingen utomstående har tillgång till, materialet kommer dessutom att efter godkänd uppsats 

förstöras.  

I vår samtyckesblankett (se Bilaga 1) nämns alla de rättigheter som varje tillfrågad har. Vi valde att 

under vår formulering av samtyckesblanketten, lägga vikt på det fenomen vi i studien ville undersöka, 

nämligen musikskapandet mellan barnet och materialet. Vi ville förtydliga för vårdnadshavarna att en 

observation av barnen som individer inte skulle ligga i fokus. Vi har samtidigt en hypotes om att vår 

formulering i samtyckesblanketten var en bidragande faktor av det stora antalet påskrivna 

samtyckesblanketter.  

Vi valde som tidigare nämnts, att använda vår första dag ute på fältet till en ”lära känna dag”. Detta för 

att i enlighet med vad Löfdahl (2014, s. 41) nämner om vikten av att stärka den etiska radarn. Under 

dagen förklarade vi för barnen deras rättigheter av att säga ifrån om de inte ville att vi skulle närvara 
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kring dem. Denna förklaring gjordes i linje med Vetenskapsrådets (2017, ss. 72–73) yttrande gällande 

barnens rätt till deras personliga integritet. Denna integritet gällde både barnens mentala och fysiska 

rättighet. För att vidare försäkra oss om barnens egna samtycke till studien, valde vi att fråga barnen 

om de ville delta i studien allt eftersom samtyckesblanketterna kom in. Detta för att i enlighet med vad 

Löfdahl (2014, s. 50) skriver, komma närmre barnens perspektiv gällande en medverkan i studien. I 

och med att varje situation är unik, valde vi att kolla av med barnen efter observationerna, om det var 

okej att vi hade observerat dem. Positivt för studien, svarade barnen vid dessa tillfällen ja. Svar som vi 

i varje situation såg i relation till deras kroppsspråk, där vi använde oss utav vår etiska radar (Löfdahl 

2014, s. 41). Hade barnens kroppsspråk visat minsta tvekan under förfrågningarna, hade vi inte använt 

observationerna i våra fältanteckningar. Vi fick dock vid två tillfällen uppleva kroppsspråk som, vi 

tolkade, visade tveksamhet när vi närvarade i rummet. Vi valde vid dessa tillfällen att lämna rummet 

så att deras integritet inte blev kränkt. Vi fick vid dessa två tillfällen känna på den makt forskarrollen 

kunde ge ute i fältet.  

Makten upplevs även ha gällt under studiens tolkningsarbete av materialet. Eftersom vi tolkade 

ljudskapandet i vår data som skilda fält i form av utforskande och musikskapande. Vi frågade aldrig 

barnen vad de gjorde tillsammans med materialet. Samtidigt var det inte av relevans för studien, vilket 

i sin tur visar på den makt som både vi som forskare och studien har. Samtidigt talar Roos (2014, s. 

53) om hur vi som forskare inte kan nå absoluta sanningar i vårt material, utan att vi endast kan sträva 

efter att uppnå en sanning. Samtidigt är det inte en sanning som den valda teorin ANT strävar efter att 

uppnå. Utan ett arbete med ANT handlar om att få fatt i beståndsdelarna inom nätverken, och försöka 

förstå hur dessa samverkar (Ahn 2015, s. 117).   

Makten som etikens regler hade över oss som observatörer, gällande samtycke till studie gjorde 

studien begränsad. I och med samtyckesblanketterna, fick vi färre barn att följa, samtidigt som det föll 

bort flera observationer då barn men även pedagoger som inte gett sitt samtycke till studien, ingick i 

flera observationer. Observationer som var av relevans för studien, men som på grund av de 

forskningsetiska reglerna inte fick användas. En av dessa observationer innehöll ett unikt och 

fantasifullt musikskapande, där en pedagog fick en betydelsefull roll. Eftersom vi inte hade tillfrågat 

om pedagogens samtycke, kunde vi inte använda oss av denna unika observation. Vi valde att inte 

fråga om pedagogens samtycke efter observationen, då vi ansåg att det skulle vara etiskt inkorrekt från 

vår sida.  

Som tidigare nämnts valde vi att endast använda oss utav fältanteckningar under observationerna då vi 

ansåg att videoobservationer inte kändes etiskt rätt. Detta val togs utifrån de erfarenheter vi har av att 

ha haft studenter som videoobserverat till sina examensarbeten i våra praktiker, under våra år som 

barnskötare. Vi båda upplevde under dessa tillfällen ett obehag av att en utomstående och då 

främmande student besökte och filmade vår verksamhet. Samtidigt märkte vi båda två hur barnen 

reagerade olikt sig själva. Samtidigt har vi haft VFU-studenter i verksamheten som också använt sig 

av videoobservationer. Vid dessa tillfällen upplevdes dock inte ett obehag. Vi har hypotesen om att det 

var på grund av att VFU-studenten var känd inom barn- och pedagoggruppen, vilket medförde en 

trygghet. Därmed förklaras den andra aspekten i form av att vi som studenter inte ville ställa varken 

barnen eller pedagogerna i samma sits som vi satt.  

Vårt val av att agera enligt Lalander (2015, s. 100) i form av partiellt deltagande observatörer, togs 

därmed av egna erfarenheter och av etiska skäl redan innan observationerna var igång. Detta då vi 

ansåg att ett agerande i form av fullt deltagande observatör skulle kännas för påträngande. Samtidigt 

som vi ansåg att ett agerande av icke deltagande observatör inte var aktuellt. Vi ansåg att de båda 

observatörspositionerna skulle kunna kännas främmande för barnen och oss som pedagoger. Vi valde 
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därmed att i linje med Lalander (2015, s. 100) agera partiellt deltagande observatörer, som både 

innefattade ett deltagande och ett icke deltagande, och att valet av deltagande skulle ske utifrån vad 

situationen krävde. Vi befann oss därmed runt barnen och agerade tillsammans med barnen då de bjöd 

in oss i deras lekar och utforskande. Dessa inbjudningar skedde ofta, vilket vi upplevde som positivt, 

då vi upplevde att barnen om och på nytt genom inbjudningarna godkände vår närvaro. Samtidigt hade 

vi blocket och pennan med oss överallt, och antecknade så fort ljud- och musikskapanden uppstod 

mellan barn och material.  

Studiens kvalitet 

Vi kommer under denna rubrik att redogöra för studiens kvalitét. Detta görs genom fokusering på 

studiens styrkor och svagheter. I relation till detta lyfts de hinder vi stött på av vårt val av metod. 

Därefter redogörs för studiens tillförlitlighet och giltighet ihop med studiens kvalitét.  

Val av metod och genomförande 

Vårt val av metod av att använda oss utav fältanteckningar i form av miljö- och materialanteckningar 

och observationsanteckningar var till stor hjälp. Våra miljö- och materialanteckningar hjälpte oss 

genom att registrera de potentiella ljudskapande aktörerna. Detta då inventeringen gjorde oss 

medvetna om att allt material på avdelningarna var potentiella aktörer. Inventeringen hjälpte oss 

därmed att inse den potentiella bredd och omfång den (o)synliga musiken hade på avdelningarna. I och 

med att vi insåg den stora potentialen, valde vi att se till de rum där flest barn vistades. Detta i hopp 

om att ett rum med många barn skulle resultera i fler observationer. Vilket det visade sig göra, då 

barnen mer sällan vistades i de resterande rummen.   

Valet av fältanteckningar upplevde vi av etiska skäl, som det bäst lämpade. Vi kände oss trygga i vår 

roll som partiellt deltagande observatörer (Lalander 2015, s. 100). I och med att vi inte valde att ha en 

kamera rullandes, tvingades vi i att vara mer observanta, vilket vi upplevde som positivt. Detta då vi 

inte behövde förlita oss på ett material i form av kamera, som kunde svika oss, vilket Ahn (2015, s. 

118) påpekar att material kan göra. Samtidigt upplevde vi att det var svårt att hinna med att anteckna 

för att inte missa detaljer i nätverken. Anteckningarna kan därmed ha gjort att vi missat detaljer som 

en kamera hade kunnat registrera. Samtidigt har vi aldrig tvekat kring vårt beslut angående val av 

fältanteckningar, då vi som tidigare nämnt, ansåg att videoobservationer gick emot vår etiska radar 

(Löfdahl 2014, s. 41).   

Eftersom det endast gick att noggrant iaktta ett nätverk i taget, har vi med stor sannolikhet missat 

andra pågående nätverk i omgivningen. Vilket för oss vidare till det kritiska tänkandet gällande ANT 

som teori. Hade vi valt en annan teori, hade vi möjligen kunnat producera mer data. Utan ett noggrant 

följande utav ett nätverk i taget, hade vi troligen haft en mer vandrande blick som möjligen hade funnit 

fler musikskapande nätverk. Samtidigt som en vandrande blick hade kunnat missa de observationerna 

ett noggrant iakttagande resulterade i. En annan teoris fokus hade dock kunnat sett annorlunda på de 

observationer som vi, på grund av den valda teorin var tvungna att avbryta. Eftersom ANT fokuserar 

på aktörers samhandlande inom nätverken, kunde vi inte använda oss av observationerna, då 

pedagoger och barn som inte medgett ett samtycke, fick betydelsefulla roller för de redan observerade 

nätverken. Hade vi istället använt oss av andra teorier som exempelvis fokuserar på individens 

görande, hade observationerna möjligen kunnat använts.  
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Studiens tillförlitlighet och giltighet 

Att förskolan aktivt hade arbetat med musik, var något vi utgick ifrån var en positiv aspekt för vår 

studie. Detta då vi antog att barnen skulle vara fulla av erfarenheter och att vi genom dessa 

erfarenheter skulle få mer data. Det visade sig sedan att vi inte kunde styrka huruvida det var på grund 

av förskolans tidigare arbete med musik som gjorde att de musikskapande sekvenserna uppstod. 

Barnen musicerade förmodligen utifrån sina musikerfarenheter, men dessa erfarenheter behöver inte 

komma från förskolans arbete med musik. Detta då musiken, som tidigare nämnts, är kulturellt 

betingat och belyser hur barnens olika musikaliska erfarenheter lika gärna kan ha kommit från de 

kulturer barnen kommer från och vistas i (Söderman 2012, s. 40). Vilket i sin tur visar på hur ett val av 

specifik förskola möjligen inte var av relevans för studien.     

Kvaliteten i vår studie framgår genom att vi har redovisat hur vi har gjort i studien. Ett redogörande 

som gör att andra kan göra en liknande studie. Dock skall det lyftas, att vår valda teori ANT, belyser 

hur allt det vi observerat, endast är tillfälliga skapelser. De sociala fenomenen är inte något som skall 

förstås gå i raka tydliga linjer, utan dessa skall ses som flytande och situerade (Latour 2005, s. 82). 

Vilket i sin tur förklarar hur val av annan teori hade kunnat resultera i data som såg andra saker och då 

även tolkat observationerna annorlunda.    

Resultat och analys 

Under denna rubrik behandlas studiens resultat ihop de valda analysbegreppen (se Teoretiskt 

perspektiv). Vi har valt att avkoda observationerna, och benämner barnen efter årets månader. För att 

få en tydlig struktur under denna rubrik, valde vi att forma tre olika rubriker för de tre valda 

observationerna. Dessa rubriker benämns vid det instrument som vi tolkade att aktörernas görande 

symboliserade. Varje rubrik inleds med en tät beskrivning av observationen. Därefter redogörs 

observationens analys ihop med studiens resultat. ANT:s analysfrågeställningar och studiens 

frågeställningar flyter in i varandra och redogörs därmed under samma rubriker.  

 

ANT:s frågeställning / Studiens frågeställning 

 

 Vilka aktörer finns i nätverket? / Vilka aktörer ingår i nätverkens musikskapande? 

 Vad gör dessa aktörer? / Hur uppstår de musikskapande nätverken  

 Vad blir effekten? / Var och när uppmuntras musikskapande nätverk i förskolan? 
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Sammanfattning av analys- och 

studiefrågeställningar  

 

För att underlätta för läsaren valde vi att kort sammanfatta besvarandet av frågeställningarna, för att 

föra in läsaren in i ANT:s värld och minska eventuella upprepningar. 

Latour (2005, s. 157) benämner hur allt runt omkring oss anses vara aktörer med potentialen av att få 

saker att hända. Aktörerna i observationerna ansågs därmed vara allt och alla som befann sig i 

omgivningen. Aktörerna i omgivningarna förstås dessutom agera i olika nätverk, då en aktör inte kan 

handla ensam, utan ett handlande sker alltid ihop med andra aktörer (Ahn 2015, s. 119). Aktörerna 

förklaras nämligen enligt ANT ha ett ömsesidigt beroendeförhållande till varandra. Dessa aktörer och 

nätverk skapade i sin tur tillsammans olika makronätverk som vi tolkade vara rummen och gården i 

observationerna. I dessa makronätverk pågick samtidigt flera olika mikronätverk, som alla stod i 

relation till varandra. I dessa mikronätverk skedde samtidigt ständiga kommunikationer mellan de 

olika aktörerna inom nätverken. Det är dessa kommunikationer som gjorde att aktörerna och då 

nätverken ständigt utvecklades genom dess konstanta transformerade av och med varandra (Hultman 

2011, ss. 16–17, 37, 43). Dessa transformationer gjordes möjliga av de tändningar, agenser, som 

uppstod mellan aktörerna i nätverket (Westberg Bernemyr 2015, s. 87). Aktörernas transformeringar 

av varandra i observationerna ledde till olika ljudskapanden, som tolkades gå från ett utforskande till 

olika musikskapanden, då agensen tände till och skapade rytmen i nätverken. Vi tolkade de rytmiska 

takterna som musik, och lutade oss mot det Ferm Thorgersen (2012, ss. 71–72) tydliggör om hur rytm 

är en byggsten inom det musikaliska lärandet. Vilket gjorde att vi tolkade det som att de olika 

nätverken transformerades från ett utforskande till olika musikskapande nätverk, den stunden rytmen 

kom till. Vi tolkade det även som att när rytmen kom till, intensifierades samtidigt nätverken. 

Intensifieringen syntes tydligt på aktörerna då någonting tände till. Kommunikationerna i de olika 

nätverken intensifierades och svalnade om vartannat. Huruvida kommunikationerna intensifierades 

eller svalnade berodde på hur stark agensen var som uppstod mellan dem (Hultman 2011, s. 41). Hur 

detta visade sig i observationerna behandlas djupare nedan i analyserna som benämns vid Maracas, 

Claves och Trummor.  

Maracas 

Observationen äger rum på avdelningen Elsa Beskow. Barnet benämns i denna observation som 

september. 

Ett lugn råder under eftermiddagen i mittenrummet på avdelningen. Två av rummets tre bord är 

omringade av barn, material och pedagoger. Vid ett av borden sker träning av fonetik, där ljudandet 

av bokstäver lugnt genomsyrar rummet. Intill, vid bordet bredvid sker skapande av alster där 

konversationer råder om vad som skapas. Plötsligt kommer september, hållandes i en petflaska med 

pärlor i, ut från den angränsande ateljén och träder in i mittenrummet. September och petflaskan går 

flera steg rakt ut i rummet samtidigt som de tillsammans skapar en rörelse som resulterar i att ett ljud 

uppstår från petflaskan, ett ljud likt en maracas. När september hållandes i petflaskan går förbi ena 

bordet börjar plötsligt september tillsammans med petflaskan att stampande i golvet i rytm med det 
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pågående maracasljudet. Det gemensamma ljudet av stampningar och maracas skapar ett ljudande av 

starkare kraft. September vänder sig om. Med samma starka kraft och rytm lämnar september sin 

position i rummet och rör sig mot rummets tredje bord. Tillsammans börjar nu september med 

petflaskan i handen att röra sig i cirklar kring bordet. För varje steg runt bordet avtar rytmen i 

septembers och petflaskans gemensamma ljudande. Plötsligt skiljer sig september från petflaskan, då 

petflaskan placeras ovanpå en hylla, vilket resulterar i att allt ljudande upphör och september rör sig 

ut i hallen.       

 

Vilka aktörer finns i nätverket? / Vilka aktörer ingår i nätverkens musikskapande? 

Latour (2005, s. 157) benämner hur allt runt omkring oss anses vara aktörer med potentialen av att få 

saker att hända. Aktörerna i observationen ansågs därmed vara allt och alla som befann sig i rummet. I 

mittenrummet (makronätverket) fanns tre olika bord, som alla hade olika syften. I rummet fanns 

därmed skrivmaterial, skapandematerial, konstruktionsmaterial samt olika matematiska 

undersökningsmaterial. Vid ett av dessa bord pågick olika barns görande i form av skapande och vid 

det andra bordet pågick träning av fonetik ihop med en pedagog. Vilket förklarar hur det pågår flera 

mikronätverk i rummet under observationen. Det mikronätverk vi följde i beskrivningen ovan, bestod 

av aktörerna petflaska, pärlor, september och golv. Det är sedan dessa aktörer som tillsammans och 

samtidigt transformeras och transformerar nätverket så att nätverket blev till som ett musikskapande 

nätverk.  

 

Vad gör dessa aktörer? / Hur uppstår de musikskapande nätverken  

Det observerade nätverket uppstod redan inne i ateljén, då aktörerna i form av september och 

petflaskan med dess pärlor möttes och startade sina konversationer. I relation till detta skall det 

nämnas hur detta mikronätverk, inte kan ses som litet eftersom nätverket i sin tur innefattade ett 

mikronätverk. Ett mikronätverk som bestod utav aktörerna petflaskan och pärlorna. Dessa 

konversationers start har vi som observatörer inte sett, eftersom vi mötte nätverket då nätverket redan 

var uppbyggt, när aktörerna trädde in i mittenrummet. Dock anar vi att denna start av konversation 

uppstod inne i ateljén, då nätverket kom därifrån. Dock är detta ingen säkerhet eftersom nätverket 

möjligen kan ha startat någon annanstans. Det vi kan nämna, är att nätverket hade startat, annars hade 

det inte existerat. Denna vetskap, stödjer vi mot det Latour (2005, s, 70) förklarar om hur agens är det 

fenomen som gör det möjligt för aktörerna att ens konversera och då koreografera varandra i ett 

görande. När nätverket trädde in i mittenrummet (makronätverket) fortsatte aktörernas ömsesidiga och 

konstanta transformerande allteftersom aktörerna förändrade sitt görande och förflyttande ute i 

rummet. I rummet stod mikronätverket i relation till både makronätverket och de resterande pågående 

mikronätverken i rummet. Nätverket i form av aktörerna september, petflaskan och golvet, förflyttade 

sig gemensamt mot ena rummets bord, samtidigt som aktörerna tillsammans skapade en rörelse som 

gjorde att ett skramlande ljud, likt en maracas uppstod. Ett ljud som kom från nätverkets mikronätverk, 

då pärlorna i de olika rörelsemönstren slogs mot varandra och mot petflaskan. I mötet med 

mikronätverket runt bordet som bestod av flera olika mikronätverks göranden, uppstod en markant 

skillnad mellan september och maracasen.  
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Vad blir effekten? / Var och när uppmuntras musikskapande nätverk i förskolan? 

I observationen synliggörs den markanta skillnaden, effekten i aktörernas görande inom nätverket då 

agensen ännu en gång slog till mellan aktörerna. Denna gång med starkare kraft och verkan. Kraften 

gjorde att aktörerna tillsammans och samtidigt utvecklade nätverket. Utvecklingen bestod utav 

stampningar i rytm ihop med ljudskapandet, som i sin tur utvecklades från ett skramlande till ett ljud 

likt en maracas. Plötsligt hade ett musikskapande nätverk uppstått, tack vare agensen. Exakt vad det 

var som gjorde att agensen uppstod, kan vi inte med säkerhet säga. Det kan dock tänkas vara så, att när 

nätverket passerade förbi bordet som var omringat av fler konverserande nätverk, kan nätverket ha 

blivit påverkat av något vid bordet. Som i sin tur bidrog till att agensen uppstod mellan september, 

petflaskan och pärlorna. Samtidigt genomsyrades rummet av ett lugn, och långsamma fonetiska 

ljudande. Lugnet och ljudet kan båda ha agerat agentiskt, och varit delaktig i att agensen uppstod. Som 

tidigare nämnt, var nätverket i relation till alla nätverk i rummet, vilket för oss vidare till tanken om att 

alla mikronätverkens pågående förändringar kan ha varit anledningen till att agensen i nätverket slog 

till med sådan kraft. Samtidigt kan det ha varit så att agensen uppstod på grund av aktörernas egna 

kommunikationer inom nätverket.  

När aktörerna sedan vände sig om i riktning mot rummets enda lediga bord arbetade de sig 

tillsammans framåt mot bordet. Aktörerna i nätverket fortsatte transformera och transformeras av och 

med varandra allteftersom de närmade sig bordet. Rytmen och styrkan i det musikskapande nätverket 

förändrades inte under förflyttningen mot bordet. Men när aktörerna rundade bordet, uppstod en 

förändring. Vilket för oss vidare till ännu en effekt att reflektera kring. Intensiteten i aktörernas 

görande avtog för varje förflyttning. Aktörerna tolkas i denna situation ha svikit varandra i 

kommunikationen (Ahn 2015, s. 118). Ett svek som resulterade i en kvävning av den tidigare 

brinnande lågan, som hade kunnat bevarats och möjligen intensifierats genom en nytändning, i form 

av agens. I och med att någon agens inte uppstod, kunde inte det musikskapande nätverket utvecklas, 

vilket resulterade i att det musikskapande nätverket bröts upp, då september och petflaskan skiljde sig. 

Detta kan dock ha skett på grund av att en agens uppstod. En agens som dock inte stimulerade till ett 

vidare musikskapande nätverk, men som stimulerade något annat. I och med att september lämnade 

petflaskan, och fördes raka vägen ut i hallen. Vilket för tanken vidare till att nätverket möjligen inte 

raserades, utan transformerades då vi inte vet vad som skedde när september lämnade synfältet. Det vi 

kan säga är dock att det musikskapande nätverket tog slut, då de rytmiska slagen upphörde.  

Claves 

Observationen äger rum på avdelningen Astrid Lindgren. Barnen benämns i denna observation som 

januari och februari.  

Det råder ett lugn på avdelningen. Tre av mittenrummets fem bord är omringade av olika barns 

görande. Vid ett av borden pågår skapande av alster. Januari kommer målinriktat gåendes mot 

bordet, och placerar sig intill februari som är igång med ett skapande. Februari stannar upp i sitt 

skapande. Med pennan kvar i handen tittar hen åt höger, och fortsätter istället att följa januaris 

görande. På bordet ligger två toarullar. Januari tar toarullarna från bordet och trär på dem på var 

sin hand, därefter slås de påträdda toarullarna mot varandra, för att sedan slå på bordet och därefter 

mot januaris huvud. Januari vänder sig nu mot vänster och stäcker ut armarna mot februari som 

engagerad står redo med en penna i handen och ett leende på läpparna. Februari börjar att slå 

rytmiskt på januaris toarullklädda händer. Februaris rörelser av rytmiskt slående liknar de slag och 

kroppsrörelser som används vid ett musicerande med claves. Intensiteten i de rytmiska slagen ökar 
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samtidigt som de börjar skratta. Skratten och de rytmiska slagen pågår under en längre tid. Från 

ingenstans upphör det rytmiska rörelserna i form av slagen, medan skratten fortsätter. Januari trär av 

sig toarullarna och lämnar toarullarna på bordet. Samtidigt lämnar februari pennan på bordet. 

Tillsammans springer januari och februari ut från rummet skrattandes.               

 

Vilka aktörer finns i nätverket? / Vilka aktörer ingår i nätverkens musikskapande? 

I observationen ses allt och alla som finns i mittenrummet som aktörer (Ahn 2015, s. 119). I 

makronätverket, i form av mittenrummet, pågår flera olika mikronätverk, som alla står i relation till 

varandra (Hultman 2011, s. 43). I rummet fanns fem olika bord, som alla hade olika syften. I rummet 

fanns därmed skrivmaterial, skapandematerial, konstruktionsmaterial samt olika matematiska 

undersökningsmaterial. Vid tre av bordet pågick olika barns görande, med andra ord olika 

mikronätverk. Dessa mikronätverk är därmed med och transformerar de nätverken som observationen 

fokuserar på. De aktörer som ligger i fokus i observationen består utav två nätverk. Det ena nätverket 

består av januari, de två toarullarna, bordet och golvet. Det andra nätverket består utav februari, 

pennan, bordet och golvet. Det är dessa två nätverk som under observationen bryts, men som sedan 

transformeras till gemensamt nätverk, som i sin tur transformeras till ett musikskapande nätverk under 

observationens gång. 

   

Vad gör dessa aktörer? / Hur uppstår de musikskapande nätverken? 

I observationen kom januari gåendes målinriktat mot bordet och ställde sig intill februari. I och med 

att januari gick målinriktat mot bordet, tolkar vi det som att hen ingick i ett nätverk. Dock kan vi inte 

säga var detta nätverk startade, men vi tolkar det som att nätverket bröts, någonstans när januari nådde 

bordet. Det kan vara så att både januari och februari ingick i enskilda nätverk som båda bröts, 

samtidigt som de tillsammans skapade ett nytt gemensamt nätverk. Ett gemensamt nätverk som 

startade på grund av att en agens uppstod mellan aktörerna januari, bordet, toarullarna, februari, golvet 

och pennan. Det gemensamma nätverkets start kan vi inte precisera, men vi tolkar det som att det 

uppstod någonstans under tiden januari närmade sig eller nådde bordet. Kommunikationen som pågick 

mellan aktörerna, tolkas ha innehållit aktörernas olika förlag till varandra som resulterade i skeenden 

av aktörernas gemensamma görande (Hultman 2011, s. 38). Aktörerna ses i observationen 

transformera och transformeras av varandra, vilket syntes i observationen genom de olika utforskande 

slagen som blev till mellan januari, toarullarna och bordet. Det musikskapande nätverket uppstod först 

då de olika aktörerna tillsammans och samtidigt transformerade nätverket och började att skapa 

rytmiska slag och rörelser som liknade musicerandet med claves. Musicerandet ökade därefter i tempo.   

 

Vad blir effekten? / Var och när uppmuntras musikskapande nätverk i förskolan? 

När januari vände sig mot februari, uppstod den agens som gjorde att det musikskapande nätverket 

skapades. Enligt Latour (2005, s. 70) efterlämnar agensen spår som resulterar i aktörers handlande. 

Vilket i observationen kan ses som skapandet av musik. Musikskapandet i form av de rytmiska slagen 

skedde i sin tur i högre tempo och styrka. Latour (2005, s. 70) förklarar att om agensen existerar, 

förändrar den. Förändras inget, existerar den inte. Därmed förklaras hur intensiteten i form av tempot 

och styrkan var ett resultat av den föränderliga kraft som agensen förde med sig.  
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I och med att januaris och februaris gemensamma musikskapande nätverk stod i relation till 

makronätverket och alla dess pågående mikronätverk runt omkring, kan vi inte med säkerhet säga vad, 

eller vilket nätverk, som gjorde att deras musikskapande nätverk uppstod. Agensen uppstod då 

aktörerna januari och februari vände sig mot varandra, men varför, eller anledningen till att den 

uppstod, är något vi endast kan ha hypoteser kring. Hypoteser så som att, det möjligen var de olika 

mikronätverkens pågående konversationer av förslag runt bordet som påverkade nätverket (Hultman 

2011, s. 38). Samtidigt kan det vara aktörernas kommunikationer inom det egna nätverket som har 

varit anledningen till att agensen uppstod. Vilket kan förklaras då januari och februari förstod veta vad 

de skulle göra tillsammans, vilket kan tolkas ha kommunicerats fram under den icke verbala 

kommunikationen mellan dem i deras nätverk. Denna icke verbala kommunikation transformerades 

sedan till den musicerande kommunikationen som innefattande kroppsrörelser och signifikanta slag 

mot toarullarna likt ett musicerande med claves. Plötsligt hade ett musikskapande nätverk uppstått. 

Agensen uppstod på nytt i aktörernas transformerande av och med varandra i deras görande. Agensen 

sågs dock tydligt uppstå då slagen plötsligt intensifierades. Ett intensifierande som samtidigt skedde 

ihop med skratt. Denna intensiva fas av rytmiska slag pågick under en lägre tid. Tills det plötsligt 

slutade. Här tolkar vi det som att det musikaliska nätverket bröts, då det musikaliska i nätverket 

försvann. Detta då de rytmiska slagen avslutades. Nätverket bröts dock inte upp, utan detta nätverk 

kan tolkas ha transformerats då barnen tillsammans och samtidigt avslutade musicerandet då de 

lämnade aktörerna toarullarna och pennan för att sedan springa ut från rummet. Musicerandet 

avslutades på grund av att en agens återigen uppstod. En agens som inte gynnade det pågående 

musicerandet, men som möjligen kan ha haft betydelse för ett nytt görande, och kanske till och med ett 

nytt musicerande i ett annat rum ihop med andra aktörer.  

Trumma 

Observationen äger rum på Selma Lagerlöfs gård.  

Avdelningarna Astrid Lindgren och Elsa Beskow är ute på Selma Lagerlöfs gård denna soliga och 

blåsig eftermiddag. Barn är utspridda över hela gården och det råder full aktivitet bland barnen. 

Cyklarna far förbi, fotbollar sparks högt upp i luften, det klättras och leks piratlekar i 

klätterställningen. Allt samtidigt som gungorna svingar högt upp i luften. Intill alla dessa aktiviteter, 

råder flera mindre aktiviteter i sandlådan. Plötsligt hörs ett duns. Lätet gör att hela gården stannar 

upp och alla blickar vänder sig mot sandlådan. Där sitter mars, med en uppochnedvänd kastrull mot 

sandlådans kant. När mars möter pedagogernas blick, skiner mars upp i ett leende. Därefter faller 

blicken ner och mars börjar att slå med händerna i rytmiska trumliknande slag mot kastrullens botten. 

Ljudet som uppstår är högt, och barn börjar nu färdas mot mars i sandlådan. Mars tar upp spaden 

som ligger intill, och börjar rytmiskt att slå med spaden på kastrullen. Barnen närmar sig mars 

ytterligare. Mars tar upp sand och lägger sanden på kastrullen. Därefter börjar mars att slå med 

spaden på sanden som ligger ovanpå kastrullen. Ljudet som uppstår blir dovare. Nu står barnen i en 

stor cirkel runt mars. Mars slutar med musicerandet, vänder sig om och lämnar platsen.  

Under hela händelsen, fokuserade mars på sitt görande, hen lyfte aldrig upp blicken efter 

ögonkontakten med pedagogen.  
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Vilka aktörer finns i nätverket? / Vilka aktörer ingår i nätverkens musikskapande? 

I observationen ses allt och alla som befinner sig på gården som aktörer, med förmågan att påverka 

(Ahn 2015, s. 119). I makronätverken, som består utav gården och sandlådan, pågår flera olika 

mikronätverk, som alla står i relation till varandra (Hultman 2011, s. 43). Dessa mikronätverk är 

därmed med och transformerar det nätverk som observationen fokuserar på, mikronätverket som mars 

ingår i. Vilket förklarar hur alla de pågående nätverken i form av aktiviteterna kring gungorna, 

klätterställningen, fotbollspelandet och cyklingen, står alla i relation till tillblivelsen av det 

observerade nätverket. Andra mikronätverk som kan ha haft en inverkan är de mikronätverk som de 

fyra barnen var för sig ingår i. I det nätverk mars ingår i, ingår även aktörerna kastrull, spadar, sand, 

sandlådekant.  

Samtidigt står alla dessa aktörer i relation till vädret ute på gården. Hultman (2011, s. 32) lyfter hur en 

storm anses vara en aktör, då stormen får saker att hända. Vädret i form av sol och blåst anses därmed 

ha en medverkan i observationen. En medverkan som kan vara av vikt för detta nätverks möjlighet till 

att uppstå. Solen och blåsten medförde barmark och en vind som förde med sig ljudet. Hade det varit 

snö ute, hade snön möjligen tagit upp en del av ljudet i dunsen som uppstod då kastrullen landade på 

sandlådekanten. Vilket kunde ha resulterat i mindre uppmärksamhet från gårdens alla aktörer. Vilket i 

sin tur kunde ha gjort att detta fenomen av musikskapande möjligen inte hade uppstått.   

 

Vad gör dessa aktörer? / Hur uppstår de musikskapande nätverken? 

Nätverkets start har vi som observatörer inte sett, eftersom vi likt de andra på gården, upptäckte 

nätverket då dunsen ekade över gården. Det vi dock vet är att en agens uppstod mellan mars och 

kastrullen som gjorde att nätverket blev till redan innan vi upptäckte nätverket. En tanke vi stödjer mot 

Latour (2005, s. 70) som förklarar att om agensen existerar, förändrar den. 

Aktörerna har i nätverket sen de startade, kommunicerat och transformerat varandra i olika göranden. 

Det är detta upplopp av göranden som till slut resulterade i den duns som tände till och väckte hela 

gårdens, och därmed även vår uppmärksamhet. En duns som tolkas ha gjort att en agens uppstod, inom 

nätverket och utanför nätverket. Vilket kan förklaras genom att mars efter dunsen lyfte sin blick och 

mötte pedagogens blick. En ögonkontakt och, vad vi tolkar som, tillfälligt kommunicerande nätverk 

som gjorde att mars log. Ett leende som kan vara en reaktion av en tändning, en agens som uppstått i 

nätverket mellan pedagogen och barnet.  

Därefter föll mars blick ner på kastrullen, vilket gjorde att det tillfälliga nätverket bröts, samtidigt som 

det uppstod ett nytt. Då en agens återigen uppstod och nu av starkare kraft. En kraft som resulterade i 

att nätverket transformerades till ett musikskapande nätverk, där ett rytmiskt trummande med händerna 

mot kastrullen resulterade i ett högt rytmiskt trumliknande ljud. Aktörerna i nätverket tolkas därmed 

ha kommunicerat. Hultman (2011, s. 38) förklarar, hur aktörerna i kommunikationen kan ha kommit 

med förslag till varandra utifrån den tändning som blev till av agensen. Vi såg därmed hur nätverket 

transformerades från ett möjligt utforskande till ett musikskapande nätverk, då rytmen blev till tack 

vare en agens.  

 

Vad blir effekten? / Var och när uppmuntras musikskapande nätverk i förskolan? 

Ljudet som ekade från nätverkets skapande av rytmiska ljud, agerade agentiskt på gården, då nätverket 

gjorde skillnad, då ljudet fick hela gårdens uppmärksamhet. Hultman (2011, s. 31) förklarar hur ting 
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kan ha agens, om de gör skillnad. Det musikaliska nätverkets trummande gjorde att fyra barn succesivt 

började närma sig nätverket i sandlådan. Samtidigt som barnen närmade sig, transformerades nätverket 

då mars samtidigt och tillsammans med kastrullen, sanden och sandlådekanten, plockade upp spaden 

som låg intill. Spaden blev därefter medproducerande i det vidare musicerandet ihop med aktörerna, 

då denna var med och slog mot kastrullen. Aktörernas ömsesidiga handlande blev intensivare och 

slagen blev hårdare vilket resulterade i att ljudet av det rytmiska trumliknande musicerandet blev 

högre. 

Barnen som succesivt närmat sig nätverket kom allt närmre. Samtidigt utvecklades nätverket då 

agensen uppstått på nytt och gjorde att aktörerna tillsammans öste på sand ovanpå kastrullen, för att 

sedan återuppta de rytmiska slagen mot kastrullen. Slagen skedde med samma intensiva kroppsrörelser 

och styrka. Detta resulterade i ett dovare ljud. Plötsligt stod barnen i ring runt nätverket, och nätverket 

slutade att musicera. Det musikskapande nätverket tolkas ha brustit då mars skilde sig från de 

resterande aktörerna, och lämnade därefter platsen. Huruvida nätverket i sin helhet brast eller om det 

transformerades har vi inget svar på, då barnet försvann från platsen och försvann utanför vårt synfält. 

Vilket i sin tur för tanken vidare till att nätverket möjligen kan ha transformerats till ett nytt 

musicerande nätverk på ny plats.  

Exakt varför de alla agenserna i observationen slog till, kan vi som tidigare nämnt inte med säkerhet 

säga, eftersom allt och alla ute på gården är med och skapar dessa händelser. Latour (2005, s. 157) 

förklarar hur allt runt omkring anses vara aktörer med potentialen av att få saker att hända. Samtidigt 

ses alla de pågående nätverken ute på gården som medproducenter av detta nätverk, då allt och alla 

aktörer i nätverken står i relation till varandra i ömsesidiga förhållanden inom makronätverket i form 

av gården (Hultman 2011, ss. 40,43). Dock kan vi utifrån observationen förstå det som att den 

uppmärksamhet som nätverket fick när kastrullen slog ner på sandlådekanten, kan vara en bidragande 

faktor. Ljudet från kastrullens duns ekade över hela gården, och resulterade i att alla på gården vände 

sina blickar mot mars. En uppmärksamhet som möjligen kan ha haft en agentisk och uppmuntrande 

påverkan på nätverket i stunden och under hela observationens gång. En påverkan som sedan 

transformerade nätverket till att utvecklas men även till att brista. Detta förklaras då det 

musikskapande nätverket startade efter att nätverket fått uppmärksamheten. Därefter utvecklades 

nätverket genom aktörernas ömsesidiga transformeringar där ljudet och kraften från de rytmiska 

slagen ökade och fler aktörer i form av spade och sand togs in i och utvecklade nätverket.  

Musicerandet avslutades dock abrupt, när barnen samlades runt nätverket. Musicerandet och då det 

musikskapande nätverket kan därmed ha brustit. Exakt varför det brast kan vi endast ha hypoteser 

kring. En hypotes som kan vara att nätverket brast på grund av att en agens återigen uppstod. En agens 

som inte hade med det pågående musicerandet att göra, men som möjligen kan ha haft betydelse för ett 

nytt görande. Samtidigt kan omringandet av nätverket ha kvävt den brinnande lågan och därmed gjort 

att nätverket brast. Eller så kan nätverket avsiktligen avslutats för att låta andra nätverk ta vid 

musikskapandet. Det enda vi med säkerhet vet är alltså att det musikskapande nätverket brast, eftersom 

musicerandet i form av rytmiska slag tog slut och aktörerna skilde sig åt. Exakt varför det tog slut, kan 

varken vi som observatörer eller nätverket och aktörerna själva förklara. Vi kan heller inte styrka 

huruvida nätverket i sin helhet brast eller om det transformerades när mars lämnade platsen.  
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Diskussion  

Syftet med denna studie var att identifiera hur den (o)synliga musiken uppstod i förskolan. Med den 

(o)synliga musiken menades i denna studie den musik som redan fanns i verksamheten, men som i 

första hand inte förstods som ett musikskapande. För att söka efter musiken undersökte vi barnens och 

materialens samproducerande av ljud. Syftet var vidare att med stöd utav ANT identifiera de nätverk 

och de aktörer som ingick i den (o)synliga musiken i förskolan, för att undersöka hur, var och när 

musikskapandet uppstod. I relation till detta ville vi identifiera musikskapandets bredd och omfång, 

för att belysa musikens faktiska plats i förskolans verksamhet, i ett hopp om att göra den (o)synliga 

musiken synlig. För att ge den en mer framträdande plats i verksamheten. Frågeställningarna som 

användes för att undersöka detta var:  

 

 Var och när uppmuntras musikskapande nätverk i förskolan? 

 Vilka aktörer ingår i nätverkens musikskapande? 

 Hur uppstår de musikskapande nätverken? 

 

Det visade sig i studien att den (o)synliga musiken uppstod i olika nätverks pågående göranden. Vi 

tolkade det som att det var fenomenet av agens som gjorde att de pågående nätverken transformerades 

från utforskande nätverk till musikskapande nätverk. Agensen lämnade spår efter sig som gjorde att 

utforskandet utvecklades till musikskapande genom olika rytmiska uttryck. Från den stund det första 

rytmiska ljudet uppstod, transformerades nätverket till ett musicerande nätverk. En transformation vi 

tolkade som musikskapande nätverk, då Ferm Thorgersen (2012, ss. 71–72) förklarar hur rytm, är en 

av musikens byggstenar. Det visade sig även i studien hur den (o)synliga musikens bredd och omfång 

var större än vad vi trott, eftersom 15 av våra 36 observationer innehöll det som vi tolkade ett 

musikskapande. Vi anser att våra 15 observationer är många eftersom observationerna endast skedde 

under eftermiddagarna, vilket visar på att vi kan ha gått miste om förmiddagarnas eventuella 

musikskapanden. I relation till detta kunde vi bara iaktta ett nätverk i taget. Vilket visar på att vi kan 

ha missat andra musikskapande nätverk inne i rummet men även i de övriga rummen och på gården.  

Som tidigare nämnts pågick barnens sång kontinuerligt i verksamheten, och denna sång tolkade vi tog 

mest plats inom musikskapandet i förskolan. Detta är även något Pramling Samuelsson, Sheridan och 

Hansen (2013, ss. 1, 10–11) tar upp i sin studie, där de lyfter hur musiken och då sången är den 

musikskapande aktiviteten som tar mest plats i förskolan. Musiken sker dock enligt forskarna genom 

reproduktioner inom pedagogstyrda aktiviteter, medan sången i den observerade förskolan skedde 

spontant. Dock uppmärksammade vi att barnens spontana sång innehöll reproduktioner av sånger. En 

av sekvenserna utmärkte sig, då ett barn sjöng på ett annat språk intill en av oss. Även om barnet sjöng 

på ett främmande språk, kunde sångens rytm, och melodi ändå klargöra för vilken sång det var barnet 

sjöng. Vilket gjorde att ett uppmuntrande av sången gavs tillfälle, som i sin tur resulterade i en glad 

sångstund. Denna sekvens visar på det Jederlund (2011, ss. 157–158) förklarar gällande musikens 

verkan av att kunna agera som en bro mellan olika kulturer.  

Materialet som agerade tillsammans med barnen i de musikskapande nätverken, var material som 

används dagligen i verksamheten. Med andra ord, material som inte vanligtvis används i musikaliska 
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sammanhang, men som användes likt olika instrument. Vilket vi tolkar som en reaktion från barnens 

håll gällande avsaknad av instrument och musikskapande i verksamheten. Vilket för oss vidare till en 

diskussion om den ämneshieraki som vi tyckte oss se i verksamheten.  

Som tidigare nämnts, märkte vi under miljö- och materialinventeringen hur de estetiska ämnena gavs 

mindre utrymme i verksamheten. Ämnena i form av språk, matematik och naturvetenskap gavs mer 

utrymme både lokal- och materialmässigt. Vi kände därmed av den ämneshieraki som Söderman 

(2012, s. 41) anser råder inom förskolan, och som vi själva upplevt under vår tid som barnskötare. 

Samtidigt upplevde vi en hierarki inom de estetiska ämnena, där musiken fick mindre plats, än bild 

och drama som båda hade var sitt rum. Musik som ämne hade en egen plats i dramarummet, i form av 

en scen. Dock förstod vi det som att den musik som ”fick” uttryckas på scenen var sång. Vilket kan 

vara en effekt av att sång var mer godtagbart skapande av musik i relation till ljudnivå, än vad 

musikskapande med instrument är. Orsaken till att instrument inte fanns framme, kan ha haft med 

ljudnivån att göra. Vi vet att instrument fanns på förskolan, då pedagoger informerade oss om detta. 

Samtidigt fick vi det förklarat att verksamhetens fokus för tillfället inte låg på musik. Vilket kan vara 

en anledning till att instrument inte fanns att tillgå, samtidigt som det kan ha varit för att bibehålla en 

behaglig ljudnivå i verksamheten, då det råder konstant ljud i förskolans verksamhet. Detta konstanta 

ljudskapande förstod vi komma från alla de mikronätverk som pågick i verksamheten. Samtidigt 

upplevde vi det som att alla nätverks ljudskapande, hade ett syfte. Vilket för oss vidare till huruvida vi 

tolkade dessa ljudskapanden som utforskande eller musikskapande. Westberg Bernemyr (2015, ss, 54, 

87) förklarar hur barn i sitt utforskande tillsammans med material skapar meningsfulla ljudskapanden. 

I dessa situationer förstås även barnen inom den agentiska realismen som ljudutforskare. Något som 

barnen också kan ha agerat som i våra observationer. Våra observationer innehöll dock en tydlig 

skiljelinje där vissa observationer enbart innehöll ett utforskande, medan andra observationer startade 

som utforskande men som sedan utvecklades till musikskapande. De observationer vi ansåg innehöll 

ett utforskande, innefattade handlingar av att kasta material, skramlande i lådor och burkar, samt 

verbala ljudskapanden i form av förstärkningsljud i leken. Vi tolkade dessa som utforskande, då de 

inte innehöll något musikaliskt görande. Vilket observationerna som utvecklades till musik gjorde, i 

form av rytm. Vi som observatörer tolkade dessa musikskapanden som ett musikskapande, med stöd 

av vad Ferm Thorgersen (2012, ss. 71–72) säger om hur rytmen är en av musikens byggstenar inom 

det musikaliska lärandet. Samtidigt kan det tänkas vara så att byggstenen i form av rytm, var den 

byggsten som uppstod, då den redan fanns inom barnen. Eftersom erfarenheterna av rytm kommer från 

moderns hjärtslag under tiden i moderlivet (Riddersporre 2012, s. 22). Vi menar på att denna 

byggsten, kan tolkas vara den som ligger människan närmst, och att det kan vara just därför denna 

byggsten uppstod i barnens och materialets spontana samt gemensamma musikskapande.  

Samtidigt är detta vår tolkning. Huruvida barnen ansåg nätverken som olika musikskapanden, kan vi 

inte veta då vi aldrig frågade dem. Vi upplevde dock, att barnen ihop med materialen skapade 

meningsfulla stunder. Detta förklaras då barnen i observationerna var så pass koncentrerade att de 

verkade bli ett ihop med materialet. Vi tolkar det som att intresset för materialet eller möjligen 

musikskapandet stöttade barnen i att skapa och bibehålla koncentrationen. Denna koncentration 

förklarar Nordin-Hultman (2004, s. 87) kan uppstå, då något fångar barnens intresse. Detta ”något” 

tolkas i observationerna vara fenomenet av agens. Vilket i sin tur förklarar vikten av att agensen 

uppstår mellan barn och material för att händelser skall ske. Holmberg och Zimmerman Nilsson (2014, 

s. 208) förklarar att det är av vikt att pedagoger i sin tur är medvetna om agensens betydelse, och 

materialets förmåga av att skapa intresse och koncentration. Detta då pedagoger kan välja att använda 

material i lärandesituationer som de vet skapar tändningar hos barnen. Denna tändning förklarar 
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Zimmerman Nilsson och Holmberg (2017, s. 110) är av vikt för barns lärande och utveckling, då de 

förklarar att ju starkare agens som uppstår, ju större möjligheter ges barnen till att lära och utvecklas. I 

observationerna kan barnen därmed ha utvecklats i sitt lärande inom musiken. En tanke vi lutar mot 

det Ferm (2008, ss. 361, 370) skriver, gällande lärandet om och med musik. För att ett lärande skall 

kunna uppstå behöver barnet agera tillsammans med musiken för att kunna utveckla sig och sina 

musikaliska kunskaper. Söderman (2012, s. 50) menar att barnen behöver utveckla sina egna 

musikkulturer i förskolans verksamhet, precis som de ges möjlighet till att skapa sina egna lekkulturer. 

Om barnen inte ges möjlighet till att pröva sig fram inom musikens värld, hur skall de då kunna 

utvecklas inom det musikaliska lärandet? Vi anser att det är av vikt att barnen får utvecklas inom 

musiken. Samtidigt lutar vi vår tanke mot Söderman (2012, ss. 39, 41) som förklarar hur barnen måste 

ges möjligheten till att utveckla sina musikaliska modersmål. Han berättar vidare hur musiken är 

viktig för barnens identitetsskapande och att det skall vara en demokratisk rättighet att få musicera. En 

rättighet som barnen ihop med materialet påvisade, då de i observationerna tillsammans startade 

musikskapande nätverk.  

Precis som Nilsson (2012, s. 168) talar om gällande barnens förmågor av att oavbrutet musicera, 

musicerade barnen mycket på den förskola vi besökte, både synligt och (o)synligt. Som tidigare 

nämnts valde vi att kontakta denna förskola, i vetskap om att de aktivt arbetat med musik. Ett arbete vi 

antog kunde hjälpa vår studie. Dock kan vi inte med säkerhet säga att det var på grund av det aktiva 

arbetet med musik som gjorde att barnen musicerade dagarna långa. Då barnens musikaliska kulturer 

är formade av deras kulturer de kommer från och vistas i (Söderman 2012, ss. 40,50). Samtidigt antog 

vi att de rörelser som uppstod i relation till det musikaliska skapandet var reproduktioner av något de 

lärt sig innan. Ett skeende som Wallerstedt och Pramling (2012, s. 12) talar om då de nämner hur barn 

ofta tar an det de lärt sig i olika musikaliska lärande situationer och anammar detta vidare i sina lekar. 

Vi tolkade det som, genom barnens tydliga kroppsrörelser, hur deras rörelser ihop med skapandet av 

musik efterliknade de rörelser som blir till vid spelande med instrument. Kroppsrörelserna och 

ljudskapandet tolkade vi som reproduktioner av de erfarenheter de hade av det tidigare arbetet med 

spelandet med instrument. Vilket i sin tur visar på det Burton (2017, ss. 5–8) förklarar gällande hur 

strukturer i form av ett konsekvent användande av musik kan utveckla barnens gehör för de olika 

musikaliska byggstenarna, exempelvis rytm.  

Vi vill med stöd av studiens resultat lyfta hur barnens spontana musikskapanden möjligen sker ofta 

och överallt även i andra verksamheter. Därmed vill vi utmana förskolor att reflektera kring och 

möjligen vidga sina vyer gällande vad musik kan anses vara. Precis som Svensson (2015, ss. 212–213) 

skriver om, gällande de primära tolkningarna, och dess för givet taganden, önskar vi att pedagoger i 

förskolan, reflekterar kring de primära tolkningarna av barns ljudskapande. Detta då dessa 

ljudskapanden kan innehålla ett musikskapande, som kan utveckla både barnens och pedagogernas 

musikkunskaper, om de möts och utvecklar de musikskapande nätverken tillsammans. Vilket i sin tur 

kan gynna förskolornas verksamheter och pedagogerna, speciellt de pedagoger som upplever en 

osäkerhet till sina egna kunskaper inom musik (Ehrlin 2012, s. 145). Att musicera, behöver inte, precis 

som observationerna visar, innehålla specifika kunskaper av instrument. Allt och alla bör ses som 

aktörer, som påverkar och skapar ihop med andra aktörer (Ahn 2015, s. 119).  Även läroplanen kan 

enligt Moberg (2017, ss. 47–48, 59) ses som en aktör, om en agens uppstår, då den är med och skapar 

verksamheterna tillsammans med pedagogerna, barnen och materialet. Precis som Holmberg och 

Zimmerman Nilssons (2014, s. 209) förklarar det kan vara av vikt att förskolor vidgar sina vyer 

gällande materialets betydelse i verksamheterna. En penna, toarulle, bord, petflaska med pärlor i och 

kastrull kan alla agera tillsammans med barnen och pedagogerna i musikskapande nätverk. 
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Vi ville i studien undersöka ett (o)synligt fenomen. Vi behövde därmed ha stöd i form av en teori och 

metod som skulle göra det möjligt för oss att få fatt det (o)synliga fenomenet. I och med ANT:s 

metod- och analysansats, som innefattar ett noggrant följande av aktörer, och besvarande av vad som 

sker i nätverk mellan aktörer, kändes denna teori behjälplig (Ahn 2015, s. 122). För att göra denna 

studie möjlig behövde vi därmed se aktörerna. Vi behövde därmed använda oss utav observationer för 

att kunna förhålla oss till både metod- och analysansatsen. Detta visar på att ett metodval i form av 

intervjuer inte var aktuellt. Dock hade det varit intressant att i relation till observationer, men då 

videoobservationer, även intervjua de verksamma förskollärarna om observationerna. För att visa på 

både våra och förskollärarnas tolkningar av den (o)synliga musiken. En kombination av metodval hade 

möjligen fördjupat studiens resultat, och lyft reflektioner som denna studie kan ha missat. Denna 

kombination av metoder, är något vi sett i den tidigare forskningen (Holmberg 2014, s. 63; Kulset 

2016, s. 1; Wassrin 2016, s. 75; Moberg 2017, s. 71). Samtidigt kunde ett fördjupat, eller möjligen 

annat resultat ha uppdagats, om studien hade baserat sig på en annan teori. Hade vi valt att använda en 

annan teori, hade vi dock fått omformulera studiens frågeställningar, då dessa står i relation till ANT. 

Studiens syfte hade dock kunnat applicerats på andra teorier. Vi anser att studien hade varit intressant 

att undersöka utifrån livsvärldsfenomenologin, ihop med observationer. Denna tanke lutar vi mot Ferm 

(2008, ss. 361, 369–370) som i sin livsvärldsfenomenologiska och musikinriktade studie förklarar hur 

människan undersöker och upplever musiken med kroppen. Något barnen tolkas ha gjort i 

observationerna. Det skall även lyftas att det hade varit intressant att använda musikteorin, precis som 

Kulset (2016, ss. 1–3, 12) gjorde i sin studie. En teori som vi redan varit inne och nosat på, genom 

användningen utav musikens grundstenar (Ferm Thorgersen 2012, ss. 71–72). En användning av 

denna teori hade möjligen fördjupat förståelsen av den (o)synliga musiken i denna musikinriktade 

studie.  

Samtidigt anser vi, att det var på grund av ANT:s metodansats av att noggrant följa aktörerna, som 

gjorde att vi fick in mycket data. En data som möjliggjorde ett besvarande av studiens syfte och 

frågeställningar. Utan ett noggrant följande av aktörerna, anser vi att det hade blivit svårare att se när 

nätverken transformerades från utforskande nätverk till musikskapande nätverk. Detta då dessa 

transformeringar skedde efter en lång stund in i aktörernas görande. Hade vi inte noggrant iakttagit 

dessa undersökande nätverk, eller använt en annan teori, hade vi möjligen missat transformeringarna. 

Samtidigt anser vi att ANT:s analyseringsansats, i form av analyseringsfrågor har hjälpt oss. Detta då 

de är enkelt formulerade. Vilket gjorde att vi kunde applicera dem på observationerna under 

observationernas gång. Samtidigt står ANT:s frågeställningar i relation till varandra, vilket enligt oss 

fick effekten av att, om en fråga gick att besvara under observationens gång, kunde de andra 

frågeställningarna också besvaras. Vi tolkar därmed frågeställningarna som att dem, precis som teorin, 

lyfter tanken om ömsesidiga beroendeförhållanden.    

Betydelse för praktiken och professionen 

Som tidigare nämnts i diskussionen nämnde Ehrlin (2012, s. 145) att pedagogers osäkerhet kring sina 

musikaliska kunskaper gjorde att musiken skedde i mindre omfång. Under studiens gång reflekterade 

vi kring att pedagoger inte behöver vara osäkra gällande sina musikkunskaper, då ett musikskapande 

redan sker i verksamheten. Ett (o)synligt musikskapande, som möjligen inte uppfattas som ett 

musikskapande, utan möjligen som höga ljud och oväsen. Vi tolkar det därmed som att det istället 

behövs en vidgad syn på vad musik kan förstås vara inom förskolan men även generellt. Vi menar 

därpå att pedagoger med fördel kan förhålla sig till att musiken kan vara alla typer av organiseranden 
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av ljud (SOU 1972:26, s. 212). Då vi under studiens gång kunde se att barnens spontana och då 

meningsfulla musikskapande, skedde oftare än vi trott.  

Vi upplevde det som att vår valda teori hjälpte oss i att få syn på dessa musikskapanden. Samtidigt 

lyfter Holmberg och Zimmerman Nilssons (2014, s. 209) tanken kring hur förskolan men även andra 

verksamheter kan dra nytta av att förhålla sig till post-teorier. Då dessa teorier lägger vikten på 

materialets betydelse i vår omvärld. Vi menar att dessa teorier kan möjliggöra fler tillfällen till att 

skapa musik på, då materialet ges större betydelse i verksamheten vilket i sin tur kan medföra att 

materialet används på ett mer vidgat sätt. Vi menar med detta att materialet kan användas på fler sätt 

än vad de normalt används som. Ett träd kan även agera trumma, en hink med grus i kan bli en 

maracas, stängslet ihop med en pinne kan bli en xylofon. Med ett sådant vidgat sätt att se på vad musik 

kan tolkas vara och användas som, kan läroplanen ”göras” mer musikinriktad än vad den görs idag. 

Som tidigare nämnts skrivs det idag om de estetiska ämnena i mindre omfång än de resterande ämnena 

i läroplanen (Skolverket 2016, ss. 7, 11). Samtidigt är läroplanen tolkningsbar. Vilket Moberg (2017, 

ss. 47–48, 59) lyfter då hon förklarar hur läroplanen blir vad man ”gör” den till, då läroplanen som 

aktör ”görs” olika beroende på vem, vilka och vad som agerar tillsammans med den.  En pedagog med 

vidgad syn på musik, kan därmed ihop med barnen ”göra” läroplanen mer musikalisk. Exempelvis kan 

ett lärande om naturens olika kretslopp, göras till en ramsa eller sång ihop med barnen. Dessa 

musikskapanden kan med fördel även innehålla musikens byggstenar i form av rytm, tonhöjd, tempo, 

klang och styrka (Ferm Thorgersen 2012, s. 71). Allt och alla kan transformeras och tillsammans 

skapa musik, oavsett var vi befinner oss. Dessa musikskapanden kan enligt studien uppstå överallt i 

verksamheten, och om dessa uppmuntras kan ett gemensamt spontant, kreativt och lustfyllt lärande ske 

i stunden. Ett gemensamt musikskapande som möjliggör för barns delaktighet och aktörskap i 

verksamheten (Wassrin 2016, s. 104; Holmberg 2014, ss. 223–224). Vilket i sin tur kan möjliggöra att 

musiken naturligt blir till i verksamheten, utan de tidskrävande förberedelserna som kan inträffa vid 

olika typer av musikstunder. De planerade musikstunderna skall självfallet finnas kvar, men genom ett 

uppmuntrande av barnens spontana musikskapande möjliggörs att musiken sker med större bredd och 

omfång i verksamheten.   

Samtidigt har det under studiens gång reflekterats kring det Ehrlin (2012, s. 145) lyfter gällande att det 

ofta tas in utomstående utbildade musikpedagoger för de specifika musikaktiviteterna. Ett val vi anser 

kunna ge pedagogerna ännu mer osäkerhet gällande sina kunskaper. Vi anser likt Ferm (2008, ss. 361, 

370) att pedagogerna behöver agera musiklärare ihop med ett undersökande av musiken för att kunna 

utveckla sina musikkunskaper. Vi menar med andra ord att pedagoger inte behöver kunna ackord för 

att spela gitarr. Vi anser att vem som helst skall kunna sitta och spela på en gitarr oavsett kunskaper 

gällande ackord, och situationerna kan istället ses som ett undersökande och lärande ihop med barnen. 

Vi anser att detta förhållningssätt stödjer barnen i förståelsen av att man inte kan allt direkt, utan 

övning krävs om man vill lära. Samtidigt skall musiken upplevas som lustfylld och inte innefatta 

prestationskrav. Det är nämligen dessa prestationskrav som vi anser att en användning av utbildad 

musikpedagog möjligen speglar. Ett förhållningssätt som speglar sig hos barnen om att man måste ha 

kunskaper för att våga sig på olika aktiviteter.       

Samtidigt har vi under studiens gång reflekterat kring hur ANT:s metodansats av att följa aktörer med 

fördel kan användas i arbetet med att utvärdera verksamheten och den pedagogiska miljön. Där ett 

följande av olika aktörer kan hjälpa pedagogerna att se vad som möjligtvis händer utöver det som syns 

i verksamheten. Med stöd utav metodansatsen kan pedagogerna få syn på det som sker vid sidan om 

barnens göranden, men även vad som sker inom barnens göranden. Med detta menar vi exempelvis 

hur barnen kan leka en lek som inte stämmer överens med pedagogernas tro om barnens lek. Vilket i 
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sin tur kan synliggöra hur barnens lek möjligtvis innehåller olika maktspel och konflikter, som är 

subtila men som syns om pedagogerna noggrant följer aktörerna och iakttar leken. Vilket i sin tur kan 

föra med sig förebyggande arbetssätt för att dessa händelser inte skall uppstå. Samtidigt behöver 

pedagogen i användningen av ANT:s metodansats ta sig tiden och ha is i magen. Denna tanke lutar vi 

mot våra egna erfarenheter utav användningen av ANT:s metodansats. Nätverken i studien pågick och 

transformerades om och på nytt under en längre tid, och det observerade fenomenet uppstod när man 

minst anade. Vilket förklarar hur pedagoger kan behöva avsätta tid, eller möjligtvis en pedagog till att 

fokusera på det valda fenomenet. Resurser som ofta är begränsade inom förskolan. Samtidigt kan 

pedagogerna göra en videoobservation av verksamheten för att sedan analysera datan, och därmed 

möjligen få fatt i det valda fenomenet.  

Slutsatser 

Av vårt analyserande resultat och efterföljande diskussion av studien kan vi dra följande rimliga 

slutsatser. Inledningsvis lyfte vi en hypotes om att musiken möjligen uppstod i större omfattning än 

vad som vanligtvis läggs märke till i förskolans verksamhet. Vi anser att denna studie har 

uppmärksammat att det pågick ett musikskapande i större bredd och omfång i den observerade 

förskolans verksamhet. Vilket i sin tur talar för att musiken möjligen sker i större bredd och omfång 

även i andra förskolor.  

Vi förstår samtidigt hur den (o)synliga musiken enkelt kan tolkas som ett oväsen i förskolornas 

verksamheter. För att musiken skulle kunna förstås, behövdes det nämligen i studien en vidgad syn på 

vad musik kunde förstås vara. Samtidigt som det krävdes tid till att se och förstå aktörernas 

gemensamma ljudskapande som musik. En tid som kan vara begränsad på grund av verksamhetens 

alla andra pågående och planerade aktiviteter. Samtidigt upplever vi det som att pedagoger måste vilja 

undersöka något specifikt för att finna detta i verksamheten. Vi anser att man vid dessa tillfällen med 

fördel kan använda sig utav ANT för att förstå det specifika fenomenet.  Musiken var nämligen, enligt 

oss, synlig på grund av att vi förhöll oss till ANT:s riktlinjer. Riktlinjer som förklarar att, vill 

observatören få reda på vad aktörerna gör, måste denne noggrant följa aktörerna i deras gemensamma 

göranden och transformeringar i sina nätverk (Ahn 2015, s. 123). Eftersom vi noga följde aktörerna 

och iakttog dem under en längre tid, fick vi syn på aktörernas transformeringar av och med varandra. 

Det var genom dessa riktlinjer som vi fick se den synliga men ändå (o)synliga, hörda men ändå 

(o)hörda musiken i verksamheterna.  

För att inte gå miste om vad som pågår i verksamheten mellan aktörerna i nätverken, anser vi 

samtidigt att man med fördel kan använda sig av ANT och de andra post-teorierna i verksamheten. 

Detta då dessa teorier lägger vikt vid materialets medverkan i verksamheterna. En tanke som gjorde att 

även vi såg allt och alla som potentiella musikskapande aktörer. En tanke som i sin tur visar på hur ett 

musikskapande kan uppstå överallt och när som helst, vilket det gjorde i studien. Samtidigt bidrog 

studien till kunskapen kring agensens stora betydelse och förmåga av att starta och upprätthålla 

barnens och materialets göranden. I och med att agensen blev så tydlig för oss, bidrog detta till en 

förståelse om varför barnens intensiva göranden i verksamheterna uppstår. Intensiva göranden som vi 

som blivande förskollärare kan dra nytta av genom att bidra med material som vi anar kan ha en 

agentisk förmåga av att utveckla barnens undersökande och möjliga lärande. Vilket i sin tur möjliggör 

ett lustfyllt lärande.  
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Vidare forskning 

Vi anser att vi i denna studie endast vidrört toppen av ett isberg gällande den (o)synliga musiken i 

förskolans verksamhet. Vi önskar därmed att vidare forskning gällande musikens faktiska plats i 

förskolan forskas vidare kring. Under studiens gång har vi upplevt att ANT både hjälpt men stjälpt oss. 

Det noggranna iakttagandet av aktörer gjorde att vi fann många nätverk, samtidigt som det kan ha 

gjort att vi missat andra nätverk. Vilket gjorde att vi började reflekterade kring, hur vår studie med 

andra teoretiska glasögon möjligen gett oss annat resultat. Vilket bidrog till vidare frågeställning;  

 Vad händer med den (o)synliga musiken i förskolan om man använder sig av andra teoretiska 

glasögon, i relation till de post-teoretiska glasögonen? 

Vi har även reflekterat kring, som tidigare nämnts, hur ANT som metodansats kan vara ett stöd i en 

utvärdering av verksamheten. Genom ANT:s särskilda angreppssätt i sin metodansats av att följa 

aktörerna, kan pedagogerna se det som händer i verksamheten med nya glasögon. Vilket för oss vidare 

till frågeställningar kopplade till ett utvärderingsarbete i förskolan; 

 Vad gör barnen i den pedagogiska miljön? 

 Var, varför och hur uppstår möjliga konflikter i verksamheten? 
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Bilagor  

Bilaga 1, samtyckesblankett vårdnadshavare Bilaga 2 XXX, osv.). 

 

 
 

Stockholm, 25 mars 2018 

 

 

 

 

Hej Föräldrar på XXX Förskola! 

 

Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning och 

förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och avslutande kurs på 

förskollärarutbildningen skall vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer handla om hur musikskapandet 

uppstår i förskolan. Vi kommer därmed inte att fokusera specifikt på barnen eller pedagogerna, utan vår blick 

kommer att ligga på det som händer mellan barnen och materialet, med andra ord musikskapandet.   

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid förskolan under vecka X 
med start den X. Vid dessa tillfällen vill vi observera med hjälp av anteckningar.  
 
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 
personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt 
insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 
kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 
analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. 
Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  
 
Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns medverkande i studien. All medverkan är 
frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. Om 
ni accepterar kommer barnen också att bli informerade om arbetet och får möjlighet att besluta om sitt 
eget deltagande. En förutsättning för barnens medverkan är att ni samtycker till studien. Om ni tackar ja 
till medverkan, men barnen säger nej så kommer barnens beslut att respekteras.  
 
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 
 

Vänliga hälsningar Caroline & Josefine 
 
 
Caroline Sjöström 
Tel.nr : xxx-xxxxxxx 
Mailadress : mail@hotmail.com 
 
Josefine Nyrén Du Rietz 
Tel.nr : xxx-xxxxxxx 
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Mailadress : mail@hotmail.com 
 
Ingela Elfström(handledare) 
Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm 
Telefon: xx-xxxxxxxx  
Mailadress: mail@buv.su.se 
 

 
 
 
 

 

 

 

Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till förskollärare den X . Om du/ni inte 

samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  

 

 

 

Jag/Vi MEDGER att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

 

Barnets namn 

………………………………………………………………………………………………………………………
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