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Abstract 
The purpose of this study is to contribute with knowledge about how 
Montessori preschool teachers and Reggio Emilia inspired preschool teachers 
understand and work with music education, as well as to contribute knowledge 
about the space and importance of music within the different educational 
directions. By comparing these and discovering similarities and differences, I 
want to highlight different pedagogical approaches and get a variation in views 
regarding perceptions and methods in music education.  

The data collection method used in the study is semi-structured qualitative 
interviews. The interviews were implemented with three Montessori preschool 
teachers and three Reggio Emilia-inspired preschool teachers. The analysis 
work has followed a Phenomenographic analysis model. 

The result shows the Montessori preschool teachers' perceptions of music 
education, furthermore the Reggio Emilia inspired teachers' perceptions of 
music education, and finally, differences and similarities between the two 
pedagogical approaches music education. 

The most important conclusions of this study are that the Montessori preschool 
teachers perceive music education as an equally important part as all other 
subjects in preschool. They have easily accessible music material and the 
music education is spontaneous. The Reggio Emilia inspired preschool 
teachers perceive music education as language development. Their music 
education focuses on a sense of security and recognition. Finally, a common 
development area is seen: competence development. 

 

 

Keywords: Montessori, Music education, Perception, Phenomenography, 
Reggio Emilia 
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Sammanfattning 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare från 
Montessoriförskolor och Reggio Emilia inspirerade förskolor uppfattar och 
arbetar med musikundervisning, samt att bidra med kunskap om musikens 
utrymme och betydelse inom de olika pedagogiska inriktningarna. Genom att 
jämföra dessa och upptäcka likheter och skillnader vill jag synliggöra olika 
pedagogiska infallsvinklar och få en variation i synsätt gällande uppfattningar 
och metoder i musikundervisningen.  

Datainsamlingsmetoden som används i studien är halvstrukturerade kvalitativa 
intervjuer. Intervjuerna genomfördes med tre Montessoriförskollärare och tre 
Reggio Emilia inspirerade förskollärare. Analysarbetet har följt en 
Fenomenografisk analysmodell. 

I resultatet redovisas Montessoriförskollärarnas uppfattningar av 
musikundervisning, vidare de Reggio Emilia inspirerade förskollärarnas 
uppfattningar av musikundervisning och slutligen redovisas skillnader och 
likheter mellan de två pedagogiska inriktningarnas musikundervisning. 

Studiens viktigaste slutsatser är att Montessoriförskollärarna uppfattar 
musikundervisningen som en lika viktig del som alla andra ämnen i förskolan. 
De har lättillgängligt musikmaterial och musikundervisningen är spontan. De 
Reggio Emilia inspirerade förskollärarna uppfattar musikundervisningen som 
språkutvecklande. Deras musikundervisning fokuserar på en känsla av 
trygghet och igenkänning. Slutligen ses ett gemensamt utvecklingsområde: 
kompetensutveckling.  

 

 

Nyckelord: Fenomenografi, Montessori, Musikundervisning, Reggio Emilia, 
Uppfattningar 
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1 INLEDNING  

Mitt intresse för musik har alltid varit starkt. Jag har sjungit, dansat och 
musicerat ända sedan jag själv gick på förskolan. Det är framförallt 
förskollärarna som inspirerat mig, att de är så lekfulla och utforskande 
tillsammans med barnen. Att vuxna människor möter barnen på deras nivå och 
bjuder in till ett lustfyllt lärande, det finner jag inspirerande. Deras glädje till 
att utforska tillsammans med barnen är något jag har som en stor 
inspirationskälla. Dessvärre är inte alla förskollärare bekväma med 
musikundervisningen. Vissa har mer musikalisk erfarenhet än andra och är 
tryggare i sin musicerande roll. Men för de förskollärare som har mindre 
musikalisk erfarenhet kan deras osäkerhet ibland resultera i att de musicerar 
allt mindre tillsammans med barnen. Pernilla Lagerlöf och Cecilia Wallerstedts 
(2018) forskning visar att allt fler förskollärare känner sig osäkra i utövandet 
av de estetiska uttrycksformerna i förskolan och att de istället väljer bort dem 
helt och hållet. 

Efter cirka tio vikariat och verksamhetsförlagd utbildning på Reggio Emilia 
inspirerade förskolor, tycker jag mig ha uppfattat en osäkerhet som 
förskollärarna verkar ha gällande musikundervisningens lärprocesser. Precis 
som Anna Ehrlin (2012) beskriver, är kravbilden på förskollärares 
musikundervisning förändrad och menar att det kan skapa osäkerhet hos 
förskollärare om deras musikaliska kompetens inte motsvarar det som 
förväntas. Jag har vidare observerat att förskollärarna från de Reggio Emilia 
inspirerade förskolorna musicerar allt mindre tillsammans med barnen, vilket 
skulle kunna orsakas av osäkerhet och av den förändrade kravbilden. Det 
förekommer mestadels musiksamlingar, utöver det har pedagogiken kring det 
musikaliska uttrycket fått en allt mindre plats i den dagliga verksamheten. Jag 
anser därför att det vore intressant att se om det ser ut så här i Montessori- och 
Reggio Emilia inspirerade förskolors musikundervisning.  

Förskolans läroplan reviderades 2018 och 1 juni 2019 träder den nya 
reviderade läroplanen i kraft. Förändringarna gentemot musikläromålen 
beskriver en mer omfattande kravbild på förskollärarnas musikaliska kunskap. 
Samtidigt som förskollärarna ifrågasätter sin musikaliska kompetens, så ökar 
alltså kravbilden. Den nya reviderade läroplanen kommer innebära ännu högre 
krav på förskollärarnas kompetenser i musikundervisning. 

Hur kan musikundervisningen utvecklas? Detta är en fråga jag ställde mig när 
jag kom på vad jag ville forska om. Jag vill därför undersöka utfallsrummet för 
förskollärares uppfattningar av musikundervisning i förskolor med olika 
pedagogiska inriktningar, samt vad de har för tankar om de reviderade 
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läroplansmålen gällande musikundervisning. För att begränsa undersökningen 
vill jag undersöka likheter och skillnader inom Reggio Emilia inspirerade 
förskolor och Montessoriförskolor i pedagogiken inom musikundervisning. 
Valet grundas på tre faktorer. Dels mitt intresse av de båda pedagogiska 
inriktningarna, vidare erfarenhet och slutligen tillgänglighet. Jag har 
yrkeserfarenhet från Reggio Emilia pedagogiken, men inte 
Montessoripedagogiken. Däremot har jag ett stort intresse av att lära mig mer 
om Montessoripedagogiken. Det är också dessa två pedagogiska inriktningar 
som har flest förskolor i den kommun där jag är verksam. Därför har jag valt 
att jämföra Reggio Emilia inspirerade- och Montessoriförskolor. För att få ett 
större material kring estetiska lärprocesser, genom att undersöka 
utfallsrummet av förskollärares uppfattningar om hur de kan arbeta med 
musikundervisning. 

Intentionen med studien är att bidra med mer kunskap om estetiska 
lärprocesser i musik och ge blivande förskollärare inspiration till hur de kan 
bedriva musikundervisning. Precis som Lagerlöf och Wallerstedt (2018) lyfter, 
behöver blivande förskollärare mer inspiration, utbildning och erfarenhet inom 
musikundervisningen.  

Jag vill belysa och bidra till forskning om musikundervisningens utmaningar 
och möjligheter i förskolan. Genom studien kan förskollärarstudenter och 
yrkesverksamma förskollärare inom olika pedagogiska inriktningar ta del av 
och hämta inspiration från de två pedagogiska inriktningarnas likheter och 
olikheter. Informationen från studien kan förhoppningsvis bidra med ökad 
kunskap om pedagogiska metoder i musikundervisningen. Vidare öka 
förståelsen hos förskollärarstudenter och yrkesverksamma förskollärare om 
musikundervisningens olikheter och på så vis gynna förskollärarprofessionen. 

1.1 Bakgrund 

Musikundervisningens betydelse har i takt med nya läromålskrav förändrats. 
Kravbilden på förskollärarnas musikkompetens har medfört att allt fler 
förskollärare känner sig osäkra gällande musikundervisningen i förskolan. 
Ehrlins (2012) doktorsavhandling om musik i förskolan i en flerspråkigmiljö, 
visar att förskollärare är osäkra på om deras kompetens räcker till för 
musikuppdraget. Ett resultat av förskollärarnas osäkerhet har övergått till att 
många förskollärare väljer bort musikundervisningen helt och hållet (Ehrlin, 
2012) 

Förskolans nya läroplan, som träder i kraft 1 juli 2019, beskriver hur förskolan 
ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sitt musikaliska uttryck och ge 



Musikundervisning i förskolan  Elina Carlson 

3 

 

barnen möjlighet till att kommunicera genom musik som estetisk uttrycksform 
(Skolverket, 2018). Lärandemålet ställer ett högre krav och förutsätter att 
förskollärarna har god yrkeskompetens inom musiken. Samtidigt visar 
Lagerlöf och Wallerstedts (2018) studie att musikundervisningen på 
förskollärarutbildningen fått allt mindre plats och förskollärarna beskriver 
svårigheter att ge barnen det som förväntas. 

LPFÖ98: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande 
förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i 
många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama  

(Skolverket, 2016, ss. 9–10).   

 

LPFÖ18: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att 
skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och 
erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik 
och dans  

(Skolverket, 2018, ss. 13–14).   
 

Med tanke på det ökade kompetenskravet ville jag även fråga förskollärarna 
vid intervjuerna vad de har för tankar om förändringen i styrdokumenten, samt 
vilka tankar de har kring hur det kommer att påverka musikundervisningen.   

Montessoripedagogiken fokuserar på att sätta barnet i centrum, att låta barnen 
få inflytande och eget ansvar (Montessoriförbundet, 2019). 
Montessoripedagogiken grundas från Maria Montessoris filosofiska vision om 
ett fredligt och hållbart samhälle. Den första svenska Montessoriklassen 
inrättades år 1914. Sedan dess har Montessoripedagogiken spridits världen 
över och är fortfarande en pedagogisk inriktning i de svenska förskolorna 
(Ahlquist, Gustasson & Gynther, 2011). Det svenska Montessoriförbundet 
(2019) har år 2011 registrerat tvåhundrafemtio lokala Montessoriföreningar i 
Sverige.  

Reggio Emilia pedagogiken fokuserar på att barn är kompetenta 
samhällsmedborgare (Reggio Emilia Institutet, 2018). Reggio 
Emiliapedagogiken grundas från Loris Malaguzzis filosofiska vision om 
pedagogiken som en del av ett demokratiprojekt. Det var genom en utställning 
på Moderna Museet i Stockholm år 1981 som Reggio Emiliapedagogiken först 
uppmärksammades i Sverige. Intresset för pedagogiken har sedan dess ökat 
och under de senaste tjugo åren har cirka tiotusen svenskar besökt Reggio 
Emilia i Italien. År 1993 bildades Reggio Emilia institutet i Sverige och har 
sedan dess varit i ständig kontakt med Reggio Emilia i Italien för att uppdatera 
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svenskarna om pedagogiken. Reggio Emiliapedagogiken har även influerat 
förskolans läroplan med sin syn på barn (Dahlberg & Åsén, 2011). 

I Lagerlöf och Wallerstedts studie beskriver de att det finns svårigheter med 
musiktillämpningen i förskolans verksamhet. Det beskrivs i studien att det 
finns en hög kravbild på pedagogerna, vilket resulterar i en osäkerhet inför 
användandet av musiken (Lagerlöf & Wallerstedts, 2018). Hur ser 
musikundervisningen egentligen ut i Reggio Emilia inspirerade- och 
Montessoriförskolor? Denna studie undersöker de två pedagogiska 
inriktningarnas likheter och skillnader genom att efterfråga förskollärarnas 
erfarenheter och uppfattningar kring fenomenet musikundervisning.  

1.2 Begreppsdefinition 
Begreppet uppfattning, inom fenomenografin, beskriver hur människor 
uppfattar företeelser i omvärlden på olika sätt. Vidare att det finns ett begränsat 
antal sätt att uppfatta dessa företeelser på. Uppfattningen är sättet du upplever 
eller erfar ett fenomen. Uppfattningarna är olika kvalitativa sätt att uppleva 
eller erfara något i omvärlden (Dahlgren & Johansson, 2015). 

Begreppet utfallsrum, beskriver uppsättningen av människors olika 
uppfattningar. Människor tolkar företeelser på olika sätt och det är 
uppsättningen av dessa olika uppfattningar som kallas för utfallsrum (Dahlgren 
& Johansson, 2015).   

Begreppet probing är en teknik som forskare kan använda sig av vid intervjuer. 
Tekniken möjliggör fördjupat och utvidgat samtal. Forskaren kan exempelvis 
ställa följdfrågor som ”hur menade du då?” och ”kan du utveckla?”. Det finns 
även så kallad icke-verbal probing, då intervjuaren exempelvis nickar för att 
visa personen att hen förstår (Dahlgren & Johansson, 2015). 

Estetisk lärprocess är ett öppet begrepp som olika forskare beskrivit på 
varierande sätt. Ett sätt att se på begreppet är att estetiska lärprocesser 
innefattar det lärande som sker i samband med erfarande eller skapande med 
en estetisk uttrycksform, såsom musik och kan tillämpas i 
musikundervisningen. Forskningen kring estetiska lärprocesser har i stora drag 
handlat om att göra blivande lärare medvetna om hur de kan arbeta med de 
olika estetiska uttrycksformerna i undervisningen. Begreppet lärprocess 
beskriver processer där man lär sig något, antingen något nytt eller en 
fördjupad kunskap om något man redan kan (Burman, 2014). 

Begreppet musikundervisning kan relateras till tidigare nämnt begrepp estetisk 
lärprocess. Förskolans läroplan (2016) beskriver förskolans uppdrag att skapa 
och kommunicera med hjälp av musik. Samt att förskolan ska sträva efter att 
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varje barn får möjlighet att utveckla sin förmåga att skapa, förmedla 
upplevelser, tankar och erfarenheter genom musiken. 

I förskolans reviderade läroplan (2018) beskrivs begreppet undervisning så 
här: ”Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens 
mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos 
barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår 
spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. Förskollärare 
ska ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det mål-
inriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande” (Skolverket, 2018, s. 
7). Undervisning är således förskollärarens medvetna handlingar, medan 
lärande är barnets egen process. 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare från 
Montessoriförskolor och Reggio Emilia inspirerade förskolor uppfattar och 
arbetar med fenomenet musikundervisning, samt att bidra med kunskap om 
musikens utrymme och betydelse inom de olika pedagogiska inriktningarna.  

1.4 Frågeställningar 
För att förtydliga och fördjupa mitt syfte har jag valt följande frågeställningar: 
 

• Vad är Montessoriförskollärares uppfattningar av 
musikundervisningen? 
 

• Vad är Reggio Emilia inspirerade förskollärares uppfattningar av 
musikundervisningen? 
 

• Vilka likheter och skillnader finns mellan Montessoriförskolor och 
Reggio Emilia inspirerade förskolors musikundervisning?  
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2 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

I denna del sammanfattas och återges forskningsresultat som är relevanta för 
studien. Först redogör jag för Pernilla Lagerlöf och Cecilia Wallerstedts (2018) 
vetenskapliga artikel Förskollärares perspektiv på musikundervisningens 
utmaningar för de yngsta barnen i förskolan, sedan Rekha S. Rajans (2017) 
vetenskapliga studie Music education in Montessori schools: An exploratory 
study of school directors’ perceptions in the United States och slutligen 
Vanessa L. Bonds (2015) vetenskapliga studie Sounds to Share: The State of 
Music Education in Three Reggio Emilia-Inspired North American 
Preschools. 

2.1 Musikundervisning i förskolan 

Den vetenskapliga artikeln Förskollärares perspektiv på musikundervisningens 
utmaningar för de yngsta barnen i förskolan, är skriven av Pernilla Lagerlöf 
och Cecilia Wallerstedt. I den vetenskapliga artikeln beskriver Lagerlöf och 
Wallerstedt (2018) artikelns teoretiska utgångspunkt, som utgått från ett 
diskurspsykologiskt angreppssätt, för att analysera hur förskollärarna talar om 
musikundervisningen och dess utmaningar i förskolan. Valet av teoretisk 
utgångspunkt kopplades till metodvalet – fokusgrupp, i detta fall genom 
intervjusamtal eller så kallade fokusgruppsamtal. Istället för att intervjua 
förskollärarna en och en om vad de tror, så ses intervjusamtalet som ett öppnare 
samtal där förskollärarna tillåts mötas och tillsammans diskutera eventuella 
problem de stött på utifrån olika erfarenheter. Grundtanken med studien var att 
samla förskollärare och barnskötare med olika erfarenhet, för att diskutera 
osäkerheten kring de estetiska uttrycksformerna i förskolan. Samtidigt som den 
musikaliska undervisningen på förskollärarutbildningen blir allt mindre. 
Därför valde forskarna att starta en studie som låter förskollärare och 
barnskötare att samtala om ämnet: musikundervisningens utmaningar för de 
yngsta barnen i förskolan (Lagerlöf & Wallerstedt, 2018). 

Studien gjordes under 2016 tillsammans med ett antal förskollärare samt 
barnskötare från tre olika förskolor i Västsverige. Inför det första 
fokusgruppssamtalet fick de berörda ta del av gemensam litteratur, som sedan 
la grunden för diskussionerna. Under studiens gång fick förskollärarna samt 
barnskötarna skriva i loggböcker och videodokumentera situationer och 
samlingar. För att sedan använda materialet och skriftligt reflektera över hur 
förskolans utveckling fortlöpte. Förskollärarna och barnskötarnas skriftliga 
reflektioner kring förskolans utveckling gällande musikaktiviteter har varit 
material som analyserats under studien (Lagerlöf & Wallerstedt, 2018). 
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Studiens slutsats beskriver hur analysen av fokusgruppssamtalen med hjälp av 
det diskurspsykologiska angreppssättet resulterar i två olika riktningar eller 
tolkningsrepertoarer. Den ena riktningen handlar om hur musiken i förskolan 
ses som en känsla där förskollärarna och barnskötarna inspirerar barnen. 
Samtidigt som den andra riktningen handlar om hur musiken i förskolan ses 
som ett ämnesinnehåll (Lagerlöf & Wallerstedt, 2018). 

Den diskurspsykologiska analysen av lärarnas samtal om musik och de yngsta 
barnen i förskolan har pekat i två riktningar. Dels att musik ses som en känsla 
där förskolläraren tar rollen som den som inspirerar till upplevelser och 
deltagande. Dels att musik ses som ett ämnesinnehåll där förskollärarna 
betonar sin roll som den som verbaliserar händelser och tillför begrepp i 
barnens språk 

(Lagerlöf & Wallerstedt, 2018, s.75).   
 

Det som de båda riktningarna har gemensamt är att de båda relaterar till 
lärande, bara på olika sätt. I slutsatsen menar Lagerlöf och Wallerstedt (2018) 
att förskollärarna samt barnskötarna som medverkat i studien finner det svårt 
att ge barnen det som förväntas. Att musiken i förskolan ställer krav på 
ämneskunskap, vilket sätter stor press på förskollärarna och barnskötarna, som 
oftast inte har den förkunskapen. Det nämns även att det krävs förmåga och 
vilja från förskolläraren för att kunna inspirera barnen till musikaliska 
aktiviteter. Konklusionen visar att förskollärarna och barnskötarna betonar 
vikten av att ge blivande förskollärare fler verktyg och bättre förutsättningar 
till musikutövande i förskolan. Ett särskilt önskemål riktas till 
förskollärarutbildningen, i förhoppning om att utbildningen ska ta in mer 
musikaliskt lärande i kursplanen. För att i sin tur resultera i mer självsäkra och 
utbildade musikutövande förskollärare, som gynnar barnens musikupplevelse 
i förskolan (Lagerlöf & Wallerstedt, 2018).  

2.2 Musik i Montessoriskolor 
Den vetenskapliga studien Music education in Montessori schools: An 
exploratory study of school directors’ perceptions in the United States är en 
studie gjord av forskaren Rekha S. Rajan. I studien undersökte Rajan (2017) 
musikundervisningens förändrade roll i Amerikanska Montessoriskolor. Syftet 
med studien var att undersöka och utforska musikutbildningen och 
musikundervisningen i Montessoriskolor. Datainsamlingen skedde via en 
online-undersökning, där öppna frågor ställdes. En fråga var ”Vad är 
skolledarnas tankar om musikundervisningen relaterat till Montessori-
läroplanen?”. Slutsatsen visade att skolledarnas tankar inte stämde överens 
med hur det såg ut. Det var nämligen så att skolledarna trodde att 
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musikundervisningen bidrog till mer engagerade och intresserade elever. I det 
verkliga fallet blev elevernas engagemang istället begränsat av 
budgetnedskärningar och tidsbegränsningar i klassrummen. Det framkommer 
även i slutsatsen att musikundervisningen är den undervisning som har lägst 
rang, vilket betyder att musikundervisningen är den undervisning som skulle 
tas bort först vid ännu större budgetnedskärningar. Detta är något som de 
intervjuade lärarna betonar som ett utvecklingsområde och trycker på att bygga 
goda relationer till vårdnadshavare. Genom dessa goda relationer kan 
förhoppningsvis lärarna tillsammans med vårdnadshavarna arbeta för att 
bevara musikundervisningen i skolan (Rajan, 2017).  

One of the primary recommendations offered by participants in this study was 
to build meaningful relationships – with parents, community members, and 
specialists – to help create and sustain a music program 

(Rajan, 2017, s.236).   
 

2.3 Musik i Reggio Emilia inspirerade förskolor 
I den vetenskapliga studien Sounds to Share: The State of Music Education in 
Three Reggio Emilia-Inspired North American Preschools beskriver Vanessa 
L. Bond hur Reggio Emilia pedagogiken har inspirerat många förskollärare i 
Amerika. Bond (2015) menar däremot att bristen är stor gällande forskning om 
musikundervisning i Reggio Emilia inspirerade förskolor. Syftet med studien 
blev därför att undersöka situationen för musikundervisningen i tre 
amerikanska förskolor inspirerade av Reggio Emilia pedagogiken. I 
datainsamlingen använde sig Bond av öppna forskningsfrågor, bland annat 
”Hur är musik socialt konstruerad och integrerad i den dagliga verksamheten i 
Reggio Emilia-förskolan?”. I resultatet och slutsatsen beskriver Bond att det 
finns olika typer av musikalisk pedagog, men att denna roll inte går att 
definiera eftersom varje förskolas situation och sammanhang ser olika ut. Bond 
beskriver även att musikundervisning fanns i alla tre undersökta förskolor, men 
att pedagogerna inte dokumenterar sin musikundervisning. Därför ställer sig 
Bond frågan; varför dokumenterar pedagogerna inte sin musikundervisning? 
Är det för att de inte värdesätter sin musikaliska kompetens eller har 
pedagogerna inte de färdigheter som behövs för att dokumentera 
musikundervisningen? Vidare lyfter Bond att det finns utrymme för ökat 
musicerande tillsammans med barnen, att pedagogerna skulle kunna utmana 
barnen mer i musikundervisningen, eftersom barnen både är kapabla och 
intresserade av musiken. Slutligen hävdar Bond att det krävs mer forskning för 
att få fram ett tydligare resultat som visar på den fulla potentialen av 
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musikundervisning i amerikanska Reggio Emilia inspirerade förskolor (Bond, 
2015).  

Yet, there is much more work to be done to examine the potential between 
the REA and music education  

(Bond, 2015, s.480).   
 

2.4 Tidigare forsknings relevans för denna studie 

Lagerlöf och Wallerstedts (2018) vetenskapliga artikel visar att många 
förskollärare upplever osäkerhet gällande musikundervisningen i förskolan. 
Osäkerheten grundar sig i de höga krav som ställs på förskollärarnas 
kompetens (Lagerlöf & Wallerstedt, 2018). Som är relevant för denna studie, 
då den undersöker förskollärares uppfattningar av musikundervisningen. 
Vilket likaså beskrivs i Lagerlöf och Wallerstedts (2018) artikel, där 
förskollärare upplever en problematik kring musikundervisningens utmaningar 
i förskolan och förskollärares osäkerhet kring just detta. 

Kan det vara så att Rajans (2017) studie om den förändrade bilden av 
Amerikanska Montessoriskolors musikundervisning, kan relateras till liknande 
situationer i Svenska Montessoriförskolor? Är det så att det finns utrymme och 
ekonomi till kompetensutveckling i de svenska Montessoriförskolorna? Eller 
är det så att den svenska situationen gällande förskollärares 
kompetensutveckling kan relateras till Rajans (2017) studie där hon beskriver 
hur barns musikaliska engagemang minskat och blivit ett resultat av de rådande 
budgetnedskärningarna? I nuläget är det brist på forskning gällande 
musikundervisning i svenska Montessoriförskolor. Därför anser jag att Rajans 
(2017) studie är relevant att ha med som tidigare forskning för denna studie. 
Kan de amerikanska Montessoriskolorna i Rajans (2017) studie relateras till de 
svenska Montessoriförskolornas situation gällande musikundervisning? 

Bonds (2015) studie visar bland annat att amerikanska Reggio Emilia 
inspirerade förskollärare inte dokumenterar sin musikundervisning. Detta 
relateras till en undran, om denna brist kan kopplas till förskollärarnas 
kompetens. Är det så att förskollärarnas musikaliska kompetens möjligen 
brister och hur värdesätter de egentligen sin egen musikaliska förmåga? (Bond, 
2015). Detta är funderingar som fanns med i denna studie, där förskollärarnas 
uppfattningar av musikundervisningen undersöktes. Därför anser jag att Bonds 
(2015) studie är relevant för denna studie. Likaså för att föra vidare den 
bristande forskningen gällande musikundervisning i Reggio Emilia inspirerade 
förskolor. 
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3 TEORI 

I denna del tas studiens teorier upp. Först beskrivs studiens teoretiska 
perspektiv och grundsyn, det Sociokulturella perspektivet på lärande. Vidare 
beskrivs Montessoripedagogiken och Reggio Emiliapedagogiken, för att ge 
läsaren en tydligare bild av de två pedagogiska inriktningarnas grundtankar 
och historia, samt skillnader och likheter perspektiven emellan. Slutligen 
beskrivs den Fenomenografiska metodansatsen, som använts för att analysera 
och bearbeta studiens datamaterial kring förskollärares uppfattningar. 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet har fungerat som mina ”glasögon” under 
studiens gång, det vill säga har varit min grundsyn och teoretiska perspektiv 
på den kunskap jag avser generera.  

Säljö (2011) beskriver hur det sociokulturella perspektivet grundats av 
forskaren, pedagogen och visionären Lev Vygotskij. Centralt inom det 
sociokulturella perspektivet är att människor lär tillsammans. Det vill säga att 
människor lär i samspel och i ett socialt sammanhang. Vygotskij talade även 
om mediering och redskap, samt hur dessa är viktiga för människans 
utveckling och lärande. Det är två olika redskap som nämns; de fysiska i form 
av artefakter som människan tillverkat, samt de psykologiska redskapen som 
människan använder för att tänka och kommunicera med (Säljö, 2011). 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares uppfattningar av 
fenomenet musikundervisning. Eftersom alla förskollärare arbetar utifrån 
läroplanen (2016), som i sin tur grundas från det sociokulturella perspektivet, 
var det relevant att utgå från det sociokulturella perspektivet. Det 
sociokulturella perspektivet är alltså utgångspunkten teoretiskt för denna 
studie. Jag har utgått från det sociokulturella perspektivet under analysen av 
det insamlade datamaterialet. Det insamlade datamaterialet utgår från 
fenomenet musikundervisning i förskolan. Säljö (2011) menar att allt lärande 
sker i ett socialt och kulturellt sammanhang. Musikundervisningen i förskolan 
sker i samspel och är ett socialt lärande.  

I denna studies resultatdiskussion används begreppen artefakter och 
psykologiska redskap för att förstå studiens empiri. Artefakter beskrivs i form 
av musikundervisningens fysiska redskap, det vill säga instrument. Samtidigt 
som de psykologiska redskapen kan vara sång, som i sin tur kan vara 
språkutvecklande. 
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3.2 Montessoripedagogiken 
Montessoriförbundet (2019) beskriver att Montessoripedagogiken utgår från 
Maria Montessoris tankar om det nyfikna barnet. Barnens intresse varierar 
beroende på hur gammal och hur moget barnet är, det vill säga vilket 
mognadsstadie barnet befinner sig i. Pedagogiken utgår från att barn har 
sensitiva eller känsliga perioder, då barnet är extra mottaglig för olika slags 
kunskap. Detta kallas för det absorberade sinnet. Viktigt är barnets intresse 
och fria val, då Montessoripedagogiken menar att om barnet får välja utifrån 
eget intresse kan ökat lärande ske. Vilket visar sig i förskolemiljöerna, där 
materialet är tillåtande och på barnens nivå. ”Hjälp mig göra det själv” 
fokuserar på att ge barnet medinflytande och eget ansvar. Begreppet 
individualisering beskriver Montessoripedagogikens ena grundtanke, att sätta 
barnet i centrum (Montessoriförbundet, 2019).  

Montessoripedagogiken föddes år 1907 i en förskola som låg i utkanten av 
Rom i Italien. Förskolan, Casa dei Bambini, som låg i ett socialt belastat 
område ingick i ett projekt med syfte att rusta upp området. Projektet blev 
lyckat och ryktet spred sig snabbt utanför Italiens gränser. Vidare under 1900-
talets andra decennium spreds ryktet om pedagogiken och 
Montessoripedagogiken fick sin stora internationella start. Sedan dess har 
Montessoripedagogiken växt och är idag spridd över nästan hela världen 
(Ahlquist m.fl., 2011). 

Centralt inom Montessoriförskolorna är att pedagogerna visar respekt för 
barnens egen förmåga, barnen får öva på självständighetsträning och får 
dagligen prova på att leva det liv som vår civilisation format. Detta märks bland 
annat genom en fysisk miljö som är utformad efter samhället. Exempelvis är 
det vanligt med mindre arbetsplatser, det vill säga ateljé, bibliotek och kök. 
Ytterligare kännetecken för Montessoripedagogiken är barnens fria val att få 
arbeta efter eget intresse. Materialen finns på barnens nivå, det vill säga att de 
är lättillgängliga för barnen att de del av när så behagar (Ahlquist m.fl., 2011). 

Det absorberade sinnet och individualisering är begrepp från 
Montessoripedagogiken som används för att förstå empirin i denna studies 
resultatdiskussion. Det absorberade sinnet används för att beskriva 
Montessoripedagogikens ena grundtanke om att barn lär sig bättre när de 
tycker något är roligt. Som tidigare nämnt har barnet sensitiva eller känsliga 
perioder. Detta kan förklaras genom att barn befinner sig i olika 
mognadsstadier. När barnet befinner sig i ett mognadsstadie kanske barnet 
tycker en sak är roligt, samtidigt som i nästa stadie tycker barnet att något annat 
är roligare. Inom Montessoripedagogiken handlar det därför om att möta barnet 
i dess mognadsstadie och intressen, då barnet lär sig bättre när denne tycker 
det är roligt. Samtidigt som begreppet individualisering används för att 
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beskriva pedagogikens andra grundtanke, att sätta barnet och dess intresse i 
centrum. Precis som det absorberade sinnet, så möter Montessoriförskollärarna 
barnets individuella intresse, genom att ha en tillgänglig miljö med 
lättillgängligt material. Detta lättillgängliga material möjliggör för barns egna 
och självständiga lärande.  

3.3 Reggio Emiliapedagogiken 
Enligt Reggio Emilia Institutet (2018) utgår Reggio Emiliapedagogiken från 
Loris Malaguzzis tankar om det kompetenta barnet. Reggio 
Emiliapedagogiken definieras snarare som en barnsyn eller människosyn, än 
en pedagogisk inriktning. Det har däremot vuxit fram ett pedagogiskt arbetssätt 
utifrån barnsynen. Grundtanken i Reggio Emiliapedagogiken är att barnet ses 
som intelligenta, kompetenta samhällsmedborgare väl värda att lyssna på. 
Detta kallas för barnet som medborgare. Fokus ligger på demokrati och 
samhällets relation till barnen. Det finns inga riktlinjer eller modeller att följa 
inom pedagogiken, snarare djupare värden om människor. Däribland att barn 
ska få lära tillsammans med andra, genom alla sina sinnen samt att få vara 
delaktiga i sin egen lärprocess (Reggio Emilia Institutet, 2018). Reggio 
Emiliapedagogiken vilar på Lev Vygotskijs kulturhistoriska teori, det 
sociokulturella perspektivet (Häikiö, 2007).  

Dahlberg och Åsén (2011) beskriver att Reggio Emiliapedagogiken föddes på 
befrielsedagen år 1945, efter andra världskriget, när människorna i det 
norditalienska landskapet Emilia-Romagna började sitt uppbyggnadsarbete. 
Några föräldrar bestämde sig för att bygga föräldrastyrda förskolor och 
startade ett hängivet arbete. De tidigare fascistiska tankarna om att ”lydiga 
människor är farliga människor” la grunden till hur förskolorna inte skulle 
arbeta. Istället ville föräldrarna skapa förskolor med visionen att barn kan tänka 
och handla på egen hand. Ryktet spred sig till den unge förskolläraren Loris 
Malaguzzi, som begav sig till förskolorna direkt. Malaguzzi fick ansvaret att 
vidareutveckla de föräldrastyrda förskolorna i Reggio Emilia. Sedan dess har 
Reggio Emilia lyckats bibehålla en stark optimism, en tro på barnet och 
framtiden. Barnen har lika rättigheter som alla andra samhällsmedborgare 
(Dahlberg & Åsén, 2011). 



Musikundervisning i förskolan  Elina Carlson 

13 

 

3.4 Skillnader och likheter Montessoripedagogiken och 
Reggio Emiliapedagogiken 

3.4.1 Skillnader 

Synen på lärande ser olika ut hos de två olika pedagogiska inriktningarna. 
Ahlquist m.fl. (2011) menar att Montessoripedagogiken följer en naturlig 
process, där läraren ses som en handledare snarare än en undervisare. Barnen 
får möjlighet att själva söka kunskap istället för att bli undervisade av en lärare 
som förbestämt vilken kunskap hen vill generera till barnen (Ahlquist m.fl., 
2011). 

I stället för att barnet blir objektet för lärarens undervisning och förväntas ta 
emot ”kunskap”, ses lärande som en naturlig process inom människan genom 
att barnet gör erfarenheter och reagerar på sin omgivning 

(Ahlquist, Gustasson & Gynther, 2011, s.210).   
 

Montessoripedagogiken fokuserar vidare på det emotionella och hur barn lär 
sig bäst beroende på vilken period hen befinner sig i. Vid dessa sensitiva eller 
känsliga perioder är barnet mottagligt för olika slags kunskap (Ahlquist m.fl., 
2011). 

Dahlberg och Åsén (2011) menar att Reggio Emiliapedagogikens har en mer 
utforskande syn på lärande. Förskolan ses som ett offentligt rum och barnen 
ses som medborgare, vilket kännetecknas av ett lärande där barnen utforskar, 
lär och kunskapar tillsammans. Lärande sker utifrån ett kommunikativt 
perspektiv (Dahlberg & Åsén, 2011). 

I Reggio Emilia ser man barnet som en kommunicerande individ från första 
levnadsögonblicket och kommunikationen ses också som en nyckelfråga i 
barnens lärande 

(Dahlberg & Åsén, 2011, s.248).   
 

Reggio Emiliapedagogiken fokuserar på processen snarare än produkten. Att 
det är viktigare hur man lär sig, snarare än vad man lär sig. Samtidigt som 
Montessoripedagogiken fokuserar på att lära barnen hur man lär sig (Ahlquist 
m.fl., 2011, Dahlberg & Åsén, 2011). 
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3.4.2 Likheter 

Montessoripedagogiken tar sin utgångspunkt från det socialt belastade 
området i utkanten av Rom, med tanken att rusta upp det våldsamma och 
socialt belastade området (Ahlquist m.fl., 2011). Samtidigt som Reggio 
Emiliapedagogiken tar sin utgångspunkt i att återuppbygga det krigsdrabbade 
norditalienska landskapet Emilia-Romagna (Dahlberg & Åsén, 2011). Både 
Montessoripedagogiken och Reggio Emiliapedagogiken tar alltså grund i 
tankar om återuppbyggnad och fred.  

Både Montessoripedagogiken och Reggio Emiliapedagogiken arbetar med en 
barncentrerad undervisning, där barnen är delaktiga i utformandet av sin egen 
utveckling. Pedagogerna strävar efter att barnen ska inse sin fulla potential. 
Centralt inom de båda pedagogiska inriktningarna är även att fokus ligger på 
att lära sig helheten innan en kan gå in och fokusera på smådelar (Ahlquist 
m.fl., 2011, Dahlberg & Åsén, 2011).  

I Sverige arbetar både Montessoripedagogiken och Reggio Emiliapedagogiken 
efter förskolans läroplan (2016). 

3.5 Fenomenografi 
Den vetenskapliga teorin Fenomenografisk metodansats, har använts i denna 
studies metodologiska arbete. Dels för att studiens syfte och frågeställningar 
är att jämföra hur förskollärare med olika pedagogisk inriktning arbetar med 
musikundervisning, en jämförelse av variation och skillnader, vilket ligger till 
stor vikt i fenomenografins analysdel. Vidare för att utifrån studiens syfte 
upptäcka skillnader och likheter, som även det tas upp som en viktig del i 
fenomenografins analysdel. Slutligen för att studien fokuserar på att upptäcka 
utfallsrummet för pedagogernas olika uppfattningar av fenomenet 
musikundervisning. I detta fall för att upptäcka deltagarnas uppfattningar av 
musikens utrymme i den aktuella förskolan, hur den musikaliska 
undervisningen kommer att förändras med de nya läroplansmålen och om det 
finns brister i den egna pedagogiska inriktningen där en annan pedagogik 
möjligtvis kan inspirera.  

Metodansatsen fenomenografi har enligt Dahlgren och Johansson (2015) sitt 
ursprung i pedagogiken och pedagogisk forskning. Fenomenografin studerar 
individers uppfattningar av olika fenomen. I intervjustudier kan 
fenomenografin användas som hjälp för att synliggöra deltagarnas 
uppfattningar av ett fenomen. Målet med fenomenografin är att upptäcka 
variation i olika uppfattningar. Det är de enskilda individernas tankar och 
uppfattningar av samma fenomen, som utgör datan för analysen. Fokus i 
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analysen ligger på jämförelse av variationen och skillnader, snarare än på 
likheter. Men likheterna behöver urskiljas för att kunna upptäcka skillnaderna 
(Dahlgren & Johansson, 2015).  

Dahlgren och Johansson skriver ”Vill du studera människors uppfattningar av 
ett fenomen är fenomenografin rätt analysmodell för dig” (Dahlgren & 
Johansson, 2015, s. 172).  
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4 METOD 

I studien har jag använt mig av kvalitativa intervjuer. Anledningen till att jag 
valde kvalitativa intervjuer är för att få ta del av informanternas uppfattningar 
av fenomenet musikundervisning. Den kvalitativa metoden ansågs mest 
lämpad för att besvara studiens syfte och frågeställningar gällande de två 
pedagogiska inriktningarnas förskollärares uppfattningar av fenomenet 
musikundervisning. 

4.1 Urval  
Studien fokuserar på att undersöka skillnader och likheter hos förskollärare 
med två olika pedagogiska inriktningar; Reggio Emilia inspirerad pedagogik 
och Montessoripedagogik. Därför har ett strategiskt och ändamålsenligt val 
gjorts vid efterfrågan av förskollärare. Urvalet i denna kvalitativa 
intervjustudie landade därför på tre Reggio Emilia inspirerade förskollärare 
och tre Montessoriförskollärare, för att få en så rättvis bild av de pedagogiska 
inriktningarna som möjligt. De Reggio Emilia inspirerade förskollärarna är alla 
legitimerade förskollärare. Montessoriförskollärarna är likaså legitimerade 
förskollärare, samt att de alla har en Montessoripedagogutbildning. Alla 
intervjuade förskollärare är verksamma inom samma kommun, men arbetar på 
sex olika förskolor. De är alla kvinnor i trettio till sextio års åldern. 

Urvalet av deltagare för en kvalitativ intervju kan ske strategiskt så att 
deltagarna passar in så bra som möjligt under studiens ändamål (Christoffersen 
& Johannessen, 2015). Eftersom jag avidentifierat alla studiens deltagare, 
refereras de som Förskollärare 1, 2, 3, 4, 5, 6. Där 1, 3 och 5 är Reggio Emilia 
inspirerade förskollärare och 2, 4 och 6 är Montessoriförskollärare. 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Studiens datainsamlingsmetod är kvalitativa intervjuer. Valet landade på en 
halvstrukturerad kvalitativ intervju, för att öka möjligheten till att kunna ställa 
följdfrågor och ha ett mer öppet samtal med vissa intervjufrågor att utgå ifrån. 
Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver att en halvstrukturerad 
intervju karaktäriseras som ett mer flexibelt och informellt samtal. Att 
ordningen på intervjufrågorna inte är viktigast, utan att vikten ligger på att 
intervjun utgår från ett specifikt ämne (Christoffersen & Johannessen, 2015). 
Valet att datainsamlingsmetod föll sig naturligt då intervjuerna på ett smidigt 
sätt kan komma närmare informanternas egna tankar och uppfattningar av 
fenomenet Musikundervisning. 
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Den fenomenografiska intervjun bör enligt Dahlgren och Johansson (2015) 
vara halvstrukturerad och ”tematisk”, vilket betyder att intervjufrågorna utgår 
från ett fenomen. Intervjun bör enligt fenomenografin efterfråga informantens 
sätt att uppfatta ett fenomen. Vidare är det nödvändigt att spela in intervjun för 
att på ett grundligt och tydligt sätt kunna transkribera det som sagts. Den 
inspelade intervjun kan även vara till hjälp vid otydligheter när forskaren läser 
igenom den transkriberade intervjun. Forskaren kan då på ett smidigt sätt gå 
tillbaka till ljudinspelningen (Dahlgren & Johansson, 2015). Studiens 
intervjufrågor utgick från fenomenet Musikundervisning, förskollärarnas 
uppfattningar efterfrågades. Alla intervjuer spelades in, för att underlätta 
transkriberingen och analysarbetet.  

Intervjun utgick från intervjuguiden (Bilaga 1) som var uppdelad i tre delar; 
Inledningsfrågor, Huvudfrågor och Avslutningsfrågor. Den första delen bestod 
av Inledningsfrågor där allmänna frågor ställdes om förskollärarnas 
pedagogiska inriktning, utbildning, tidigare musikaliska erfarenhet, samt ålder 
på barnen i barngruppen. Dessa inledande frågor ställdes för att bekanta mig 
med informanten, samt för att lägga en trygg grund för min och informantens 
relation. Den andra delen bestod av Huvudfrågor där förskollärarnas 
uppfattningar efterfrågades, frågor om när musikundervisningen tillämpas i 
verksamheten, musikundervisningens innehåll samt hur mycket tid som 
används. Även frågor om förskollärarnas uppfattningar/kännetecken om deras 
pedagogiska inriktnings musikundervisning, vad som är positivt samt 
negativt/svårigheter, utvecklingsområden och slutligen en fråga som 
efterfrågade deras inställning till de nya läroplansmålen gällande 
musikundervisningen. I den tredje och sista delen kom Avslutningsfrågorna, 
där förskollärarna fick möjlighet att lyfta och beskriva när 
musikundervisningen fungerar bäst i deras verksamhet samt lyfta eller tillägga 
övriga tankar om musikundervisning i förskolan. 

Med tanke på att den nya läroplanen inte trätt i kraft än, utan gör det den 1 juli 
2019, hade jag med ett dokument jag valt att kalla ”Jämförelse av LPFÖ98 och 
LPFÖ18” (Bilaga 2) där alla lärandemål gällande musik och estetik från 
LPFÖ98 och LPFÖ18 sammanfattats. Dokument fanns med för att ge 
förskollärarna möjlighet att se skillnaderna från den tidigare läroplanen 
LPFÖ98 och den nya reviderade läroplanen LPFÖ18. 

4.3 Genomförande 
För att de kvalitativa intervjuerna skulle ha möjlighet att äga rum kontaktades 
först förskolecheferna från de undersökta förskolorna. Alla förskolechefer satt 
i sammanträde resten av veckan. Därför kontaktades istället flera förskollärare 
via telefon. Tre Reggio Emilia inspirerade förskollärare och tre 



Musikundervisning i förskolan  Elina Carlson 

18 

 

Montessoriförskollärare accepterade och bekräftade sin medverkan. Alla 
förskollärare var verksamma på olika förskolor. I telefonsamtal med 
förskollärarna introducerades studiens syfte. Tid och plats för genomförande 
av intervjuerna bokades även via dessa telefonsamtal. Alla intervjuer ägde rum 
i enskilda rum där inget kunde störa samtalet. 

Väl på plats fick varje informant läsa igenom ett Informationsbrev (Bilaga 3) 
där studiens syfte, information om anonymitet, medverkan och behandling av 
personuppgifter presenterades, samt skriva under en Samtyckesblankett 
(Bilaga 4) om samtycke till att delta i studien. Med detta gjort presenterades en 
kort muntlig introduktion av studiens syfte och bakgrund. Informanten 
informerades om att intervjun skulle ta cirka 30 minuter och att en 
ljudupptagning skulle användas för att underlätta transkriberingen och 
analysarbetet. Information delgavs även om att ljudupptagningen skulle 
förstöras och raderas så fort studien blev godkänd.  

När den korta muntliga presentationen av studien gjorts kunde intervjun börja. 
En ljudinspelning startades. Intervjuerna utgick från Intervjuguiden (Bilaga 1) 
och probing i form av följdfrågor ställdes om så behövdes. Icke-verbal probing 
användes likaså kontinuerligt genom hela intervjun, för att visa informanten 
förståelse. Eftersom valet av datainsamlingsmetod föll på halvstrukturerade 
kvalitativa intervjuer, kunde jag och informanten föra ett naturligt samtal med 
intervjufrågorna som utgångspunkt. Ordningen på Huvudfrågorna kom inte 
alltid i samma följd, eftersom intervjuerna hade karaktären av ett informellt 
samtal, utan det varierade beroende på vad informanten svarade.  

När intervjun var färdig avslutades ljudinspelningen. Information gavs tills 
informanten om vad som skulle hända härnäst. Informanten fick även 
möjlighet att spara Intervjuguiden (Bilaga 1), ”Jämförelse av LPFÖ98 och 
LPFÖ18” (Bilaga 2) samt Informationsbrevet (Bilaga 3). Slutligen när alla 
dokument var utdelade tackade jag informanten för deltagandet i studien.  

4.4 Databearbetning 
Studiens analys utgår från en Fenomenografisk analysprocess, som enligt 
Dahlgren och Johansson (2015) kan göras utifrån en sjustegsmodell, som utgår 
från intervjuer. Det är denna sjustegsmodell som använts vid 
databearbetningen i denna studie.  

Innan analysen började, transkriberades alla ljudinspelningar, för att jag som 
forskare skulle ha möjlighet att hinna bekanta mig med materialet. När jag 
kände mig någorlunda bekant med materialitet kunde jag börja med Steg ett 
att bekanta sig med materialet. Intervjuerna lästes samtidigt som jag skrev 
anteckningar. Steg två, kondensation, utgjorde utgångspunkten för den 
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verkliga analysen. Här urskildes de mest signifikanta delarna, som sedan 
klipptes ut i stycken. I steg tre som handlar om jämförelse, jämfördes de 
utklippta styckena, för att hitta likheter, skillnader och variationer. I steg fyra 
grupperades skillnaderna och likheterna som jag funnit under jämförelsen. De 
utklippta styckena lades i olika högar, som bildade kategorier. Steg fem, 
artikulera kategorierna, handlade om att hitta essensen i de olika kategorierna. 
Det vill säga att kategoriernas likheter fick stå i centrum. Detta kan enligt 
Dahlgren och Johansson (2015) vara en kritisk del i analysen, då forskaren 
måste avgöra hur stor variation som får ingå i kategorierna, det kan hända att 
steg fyra och fem behöver upprepas tills kategorierna känns helt rätt. Vidare i 
steg sex, namnge kategorierna, sattes namn som är signifikanta för de olika 
kategorierna. Dahlgren och Johansson (2015) beskriver att namnet är viktigt, 
då det ska ge en tydlig bild av vad kategorin handlar om. Slutligen i steg sju, 
den kontrastiva fasen, granskades alla stycken. Detta för att se om ett stycke 
kunde passa in i fler kategorier. Det handlade om att jämföra kategoriernas 
olika stycken mot varandra, att kontrastera. Här kan det enligt Dahlgren och 
Johansson (2015) hända att forskaren ”slår ihop” kategorier med varandra och 
namnger den hopslagna kategorin på nytt. Oftast slutar hela analysprocessen 
med att antalet kategorier minskat och blivit mer exklusiva (Dahlgren & 
Johansson, 2015). 

Analysprocessen resulterade i dessa kategorier: Musikundervisning som 
språkfrämjande, musikundervisning som estetisk lärprocess, 
musikundervisning som spänningssökande, den inkluderande 
musikundervisningen, behovet av kompetensutveckling, den spontana 
musikundervisningen, den planerade musikundervisningen, osäkerheten, den 
trygga musikundervisningen.  

4.5 Validitet och reliabilitet  
Förhållningssätt och åtgärder som vidtagits med avsikt att stärka kvaliteten i 
undersökningen har utgått från de två begreppen validitet och reliabilitet.  

Roos (2014) beskriver hur reliabiliteten handlar om att samla in 
undersökningens data dels på ett noggrant sätt, men också i tillräcklig mängd 
för att ha underlag för att kunna dra slutsatser. Reliabiliteten handlar även om 
att strukturera upp undersökningen på ett noggrant och grundligt sätt, för att 
forskarens eget förgivettagande inte ska påverka möjligheten att nå svar till sitt 
syfte. I en intervjustudie är därför utformandet av intervjufrågor viktigt, då 
olika svar kan ges beroende på hur forskaren ställer frågorna (Roos, 2014). 

Studien har utgått från Roos (2014) formuleringar kring reliabilitet, för att 
stärka studiens tillförlitlighet. Studien har noggrant och grundligt strukturerats, 
för att min förförståelse av fenomenet musikundervisning inte ska påverka 
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möjligheten att få syftet besvarat. Detta har gjorts genom att formulera 
intervjufrågor som berör syftet, det vill säga förskollärares uppfattningar av 
musikundervisningen i förskolan. Alla intervjuer har spelats in via 
ljudupptagning, vilket har bidragit till större tillförlitlighet, eftersom jag kunnat 
lyssna på intervjuerna efteråt i lugn och ro. I strukturerandet av studien har 
likaså urvalet av informanter legat till stor vikt, det vill säga hur många och 
vilka förskollärare som intervjuats, för att kunna ha tillräckligt med underlag 
för att kunna dra slutsatser. Innan och vid intervjutillfällena har jag försökt 
möta varje informant på ett professionellt och personligt sätt som resulterat i 
att ett förtroende utvecklats. Förtroendet har i mitt fall varit viktigt, eftersom 
studien undersöker förskollärarnas uppfattningar. Med ett gott förtroende har 
förskollärarna som intervjuats vågat lyfta positiva och negativa uppfattningar 
av musikundervisningen. Vilket har bidragit till fördjupade kunskaper om 
deras uppfattningar. 

Roos (2014) beskriver hur validiteten handlar om giltighet och hur 
undersökningen ska besvara syftet. Det vill säga att om intervjuaren ställer fel 
frågor så kan det resultera i svar som inte besvarar syftet. Validiteten handlar 
även om val av ord och metod för datainsamling och hur denna metod bör vara 
lämpligt anpassad för att bidra med information om det som är avsett att 
undersökas (Roos, 2014). 

Denna studie har som avsikt att undersöka förskollärarnas uppfattningar av 
fenomenet musikundervisning, därför har intervjufrågorna varit anpassade 
efter ändamålet. Giltigheten, det vill säga att undersökningen ska besvara 
syftet, har legat till stor vikt vid utformandet av intervjufrågorna. Val av ord i 
intervjufrågor har valts med omtanke, likaså metod för datainsamlingen. De 
kvalitativa intervjuer som genomförts har på ett tydligt sätt kunnat undersöka 
förskollärares uppfattningar av musikundervisning i förskolan. 

4.6 Etiska överväganden 
Löfdahl (2014) lyfter de etiska överväganden som måste göras i ett 
examensarbete. Forskaren bör förstå innebörden av forskningsetik, som berör 
hela forskningsprocessen. Vid behandling av känsliga persondata bör 
forskaren känna till lagen om etikprövning av forskning, som avser människor. 
Likaså metoder som på något sätt kan påverka människor fysiskt eller psykiskt. 
Forskaren bör även känna till det grundläggande kravet för att forskningen ska 
godkännas, nämligen att forskningen ska utföras med respekt för 
människovärdet (Löfdahl, 2014). 

Denna studie har utgått från Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer gällande 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav.  
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Dessa fyra begrepp beskriver Löfdahl (2014) mer detaljerat under rubriken 
God forskningssed. Löfdahl beskriver att det första studenten bör tänka på är 
att komma väl förberedd, det vill säga att studenten är påläst på sitt material. 
Viktigt är även att informera berörda personer om vad som ska göras vid 
deltagandet av undersökningen. Informera om att det är frivilligt att vara med, 
val av metod och slutligen att informera om publicering och förvaring av 
insamlat material. Det är forskarens uppgift att informera om detta och det 
kallas för informationskrav. För att forskaren ska få genomföra sin 
undersökning krävs detta informationskrav samt ett samtyckeskrav där berörd 
person ger sitt samtycke till att delta i undersökningen. Samtidigt som 
samtycke ges, ska forskaren informera om individens anonymitet och att 
personen i fråga har rätt att dra sig ur när som helst. Forskaren bör även ha 
nyttjandekravet i åtanke, vilket betyder att undersökningens data endast ska 
användas till undersökningen. När undersökningen är godkänd ska alla 
anteckningar förstöras. Alla deltagare i undersökningen är anonyma och ska 
inte på något sätt gå att kunna spåra, detta kallas för konfidentialitet. Studenter 
räknas inte som ”riktiga” forskare, som exempelvis lärare och professorer från 
universitetet. Däremot har studenterna samma forskningsetiska krav som de 
”riktiga” forskarna. Utöver de grundläggande etiska överväganden som 
forskare ställs inför, bör därför även studenter känna till fler viktiga delar som 
berör forskningsetiken (Löfdahl, 2014). 

Denna studie följer GDPR, vilket betyder att alla informanter har 
avidentifierats i datainsamlingsmaterialet, både skriftligt och i ljudinspelad 
intervju. Alla intervjuer har därför blivit döpta till Förskollärare 1–6. 

Alla informanter har innan intervjuerna blivit informerade om studien via ett 
telefonsamtal och ett skriftligt Informationsbrev (Bilaga 3), samt via en kort 
muntlig genomgång av studiens syfte och bakgrund vid intervjutillfället. När 
informanterna mottagit denna information har alla fått skriva på en 
Samtyckesblankett (Bilaga 4) där de gett samtycke till att delta i studien. Denna 
studie har utgått från nyttjandekravet, som betyder att allt insamlat datamaterial 
bara använts till denna studie. Vidare har studien utgått från 
konfidentialitetskravet, det vill säga att alla informanter är anonyma och ska 
inte gå att spåras. När studien blivit publicerad och godkänd kommer alla 
anteckningar, ljudinspelningar och insamlat material förstöras. Alla 
informanter har blivit informerade om både nyttjandekravet och 
konfidentialitetskravet. 

Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver hur val av plats bör anpassas 
efter informanten, så att relationen mellan forskare och informant stärks. Det 
kan exempelvis vara på en plats som för informanten är smidig, trygg och där 
ingen kan avbryta eller störa. De beskriver likaså testintervjuer och hur dessa 
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kan hjälpa forskaren att anpassa sina intervjufrågor efter ändamål 
(Christoffersen & Johannessen, 2015). 

Alla studiens intervjuer har skett via samtal mellan mig och informanterna. Det 
vill säga att jag och informanten träffats, för att kunna se informantens 
kroppsspråk i relation till intervjufrågorna.  
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5 RESULTAT 

I denna del presenteras en sammanfattning av studiens resultat, kopplat till 
studiens syfte och frågeställningar, som handlar om att undersöka 
förskollärarnas uppfattningar av musikundervisningen samt skillnader och 
likheter. I analysarbetet har studiens teoretiska utgångspunkter Fenomenografi 
och Sociokulturellt perspektiv, samt studiens syfte och frågeställningar legat 
till grund för att besvara forskningsfrågorna. Resultatet presenteras i tre delar 
som är utformade efter studiens frågeställningar; Montessoriförskollärares 
uppfattningar, Reggio Emilia inspirerade förskollärares uppfattningar, samt 
Skillnader och likheter mellan de två pedagogiska inriktningarna.  

Analysen har resulterat i kategorier, som har skapats utifrån de två pedagogiska 
inriktningarnas förskollärares uppfattningar av musikundervisningen, samt 
skillnader och likheter hos de två pedagogiska inriktningarnas 
musikundervisning. Kategorierna presenteras under de tre resultatdelarna. 
Vissa kategorier förekommer under fler än en resultatdel. 

5.1 Montessoriförskollärares uppfattningar 

Kategorier som förekommer: musikundervisning som språkfrämjande, 
musikundervisning som estetisk lärprocess, den inkluderande 
musikundervisningen, den tillgängliga musikundervisningen, behovet av 
kompetensutveckling, den spontana musikundervisningen, osäkerheten. 

Gemensamt hos alla tre intervjuade Montessoriförskollärare var intresset för 
musik. Förskollärare 2 har en Montessorimusikutbildning, däremot har inte 
Förskollärare 4 och Förskollärare 6 någon tidigare erfarenhet eller musikalisk 
utbildning. De alla lyfter även att förskollärarutbildningen gav mer 
musikutbildning än Montessoriutbildningen, men att musikundervisningen i 
Montessoriförskolor skiljer sig en hel del i innehåll jämfört med många andra 
förskolor. Bland annat arbetar de en hel del med musikhistoria, så som stora 
kompositörer och noter. 

Deras gemensamma uppfattning om musikundervisningen är att den är 
spontan, lustfylld och ska få ta lika stor plats som alla andra ämnen. De lyfter 
även musikundervisningen som lättillgänglig och hur musikmaterialet alltid 
finns framme så att barnen själva kan ta del av det. Musiken finns ofta på i 
bakgrunden när de är inomhus och har aktiviteter, då är det framförallt klassisk 
musik, för att det ger ett lugn i barngruppen. Förskollärare 2 beskriver musiken 
som en viktig del i barns lärande.  
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Vi behandlar musiken och möter den på precis samma sätt som med allt annat 
material. Att musiken är en del av lärandet och att det är en viktig del, den ska 
få finnas med. Det är ingenting som man ska ta lätt på, utan det är lika viktigt 
som matte och siffror, bokstäver, konst och kultur. Att musiken har en lika 
viktig del i lärandet. Så skulle jag kunna säga att det är inom vår 
Montessoriverksamhet. Musiken är en självklar del av vardagen och den ska 
finnas tillgänglig, så att barnen som är intresserade och nyfikna kan och får 
lära sig mer 

(Förskollärare 2). 

Uppfattningen av musikundervisningens positiva sidor ser liknande ut hos alla 
tre Montessoriförskollärarna. De talar om barnens glädje som uppstår i 
samband med musiken, att det är bra för själen. Vidare att alla kan och får 
möjlighet att vara med, men att det inte är ett krav. Förskollärare 4 och 
Förskollärare 6 lyfter musiken som språkfrämjande och kopplar det till tanken 
om att alla får vara med, på sitt eget sätt. Alla tre Montessoriförskollärarna 
beskriver likaså hur musiken kan användas på många olika sätt, tillsammans 
med andra ämnesområden, och hur musiken blir en estetisk lärprocess.  

Och det är ju det som är så skönt med musiken. Att alla kan ju vara med, 
oavsett om du har språket eller inte. Du kan liksom spela instrument oavsett 
om du har svårt med något annat liksom. Man når ju barnen väldigt bra med 
musiken och sången 

(Förskollärare 6). 

Montessoriförskollärarnas uppfattningar av musikundervisningens svårigheter 
och negativa sidor såg lite olika ut och gav därför ett bredare utfallsrum. 
Förskollärare 2 och Förskollärare 4 svarade båda att osäkerheten hos 
pedagogerna kan skapa svårigheter då pedagogernas egenkänsla tar över och 
musikundervisningen, likaså barnen, blir lidande. Förskollärare 2 lyfter att det 
hade varit bra om varje arbetslag haft en musikintresserad pedagog, då det 
skulle gynna musikundervisningen. Förskollärare 4 utvecklar sitt svar gällande 
pedagogernas osäkerhet och nämner att begränsningen beror på den pedagog 
som inte kan ge det som förväntas, pedagogens bristande kompetens påverkar 
alltså musikundervisningen. Förskollärare 6 talar likaså om brist på kompetens 
hos pedagogerna, men betonar vikten av att kunna ta andra vägar. 
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För barnen är det ju inte svårt. Begränsningen blir ju den pedagog som inte 
kan ge 

(Förskollärare 6). 

 

Det som vi kämpar med, jag och min kollega, är ju att ingen av oss spelar 
något instrument. Vi kan ju inte ta fram en gitarr och spela, det kan vi sakna 
jättemycket. Men det är ju för att ingen av oss har haft intresset. Men då 
sjunger vi istället. Vi tar en annan väg 

(Förskollärare 4). 

Alla de intervjuade Montessoriförskollärarna har samma uppfattning om 
musikundervisningens utvecklingsområde. De lyfter återigen pedagogernas 
osäkerhet gällande kompetens och ser kompetensutveckling som ett bra sätt att 
utveckla musikundervisningen. Det framkommer däremot att det är svårt att få 
tid och resurser till denna kompetensutveckling. 

Angående den reviderade läroplanen och de reviderade läroplansmålen 
gällande musik, har alla de intervjuade Montessoriförskollärarna samma 
uppfattning. De beskriver hur Montessoripedagogiken ger barnen 
förutsättningar, genom att hela tiden ha material tillgängligt. Förskollärare 2 
lyfter att Montessoripedagogiken följer läroplanen otroligt bra och att en 
förskola som inte har Montessoripedagogik säkert kan ha svårigheter att nå de 
nya läroplansmålen, eftersom musikundervisningen ska planeras fram.  

Jag tänker att inom Montessori så är det ju verkligen så här, att vi ger 
förutsättningar. Eftersom vi alltid har materialen framme, så blir det liksom 
inget som ”nu tar vi fram det här och så görs det”. Utan det är hela tiden 
framme, så vi ger förutsättningar. Montessoripedagogiken följer ju läroplanen 
otroligt bra. Så jag tänker att det är ganska självklart att man ska ge varje barn 
förutsättningar  

(Förskollärare 2). 
 

5.2 Reggio Emilia inspirerade förskollärares 
uppfattningar 

Kategorier som förekommer: musikundervisning som språkfrämjande, 
musikundervisning som estetisk lärprocess, musikundervisning som 
spänningssökande, den inkluderande musikundervisningen, den tillgängliga 
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musikundervisningen, behovet av kompetensutveckling, den trygga 
musikundervisningen. 

Av de Reggio Emilia inspirerade förskollärare som intervjuades, var alla tre 
verksamma på yngreavdelningar där barnen var mellan ett till tre år gamla. Det 
var ingen av dem som hade någon tidigare musikalisk erfarenhet eller 
utbildning, förutom den musikundervisning de fått på 
förskollärarutbildningen. Alla hade ett musikintresse och talade om att det är 
viktigt att vara en god musikalisk förebild för barnen. Detta resulterade i att 
utfallsrummet av uppfattningar från de tre Reggio Emilia inspirerade 
förskollärarnas intervjuer, hade många likheter. Bland annat lyfte alla tre 
musikens betydelse för språkutvecklingen och hur sången tillsammans med 
bilder och rekvisita främjar språket. Ytterligare något alla lyfte var att den 
musikutbildning de fått på förskollärarutbildningen inte givit så mycket ny 
kunskap, utan att musicerandet i yrkesrollen hänger på intresse och eget ansvar 
att lära mer.  

Vi sjunger hellre än bra  

(Förskollärare 3). 

Utfallsrummet av uppfattningar gällande musikundervisningen innehöll både 
likheter och skillnader i svaren. Förskollärare 1 beskriver hur 
musikundervisningen är lockande och inbjudande, att de använder sig av fler 
ämnesområden, så att musiken blir en del av en estetisk lärprocess. 
Förskollärare 3 talar om hur upprepning av samma musikmaterial ger barnen 
en trygghet, samt att musikundervisningen präglas av glädje, nyfikenhet och 
spänningsområden. Förskollärare 5 lyfter likaså spänningsområden, även 
glädjen och gemenskapen att alla kan och får vara med.  

Jag tycker att musiken ger så mycket som är glädje och gemenskap. Och 
språkutveckling, det är roligt med musik, man har roligt tillsammans. Jag går 
ofta och visslar och sjunger själv och då är man väl på gott humör. Så det är 
mycket till att vara en god förebild och sprida glädje i barngruppen 

(Förskollärare 5). 

Deras uppfattningar av vad som är positivt gällande musikundervisningen ser 
ganska lika ut. Förskollärare 1 lyfter att musikundervisningens bästa sida är att 
den fångar alla och att alla barn kan vara med. Förskollärare 3 beskriver hur 
musiken skapar trygghet, glädje, nyfikenhet och förväntan. Förskollärare 5 
lyfter musikundervisningen som en extra pedagog, det vill säga att musiken är 
ett bra medel att ta till om barngruppen är stor och pedagogerna är få, då 
musiken fångar mångas intresse. Det råder alltså en liknande uppfattning hos 
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alla tre förskollärarna, då alla på sitt eget vis talar om hur musiken inkluderar 
och fångar barngruppens intresse.  

Musiken blir som en extra pedagog. Om man är själv och har en stor 
barngrupp, så kan musiken fungera som en extra pedagog. Så har jag använt 
musiken mycket. Jag har ibland tagit gitarren eller sångpåsar för att ”fånga 
barnen” en längre stund. Det är väldigt roligt och användbart 

(Förskollärare 5). 

Uppfattningarna av musikundervisningens svårigheter och negativa sidor gav 
ett brett utfallsrum, då svaren från de tre förskolorna skiljer sig från varandra. 
Både Förskollärare 1 och Förskollärare 5 såg inga svårigheter med 
musikundervisningen. De båda lyfte istället möjligheterna med musiken i 
förskolan och hur lättillgängligt det är. Förskollärare 3 lyfter däremot hur det 
ibland kan vara svårt att möta barns förväntningar.  

Det kan ibland vara svårt att möta förväntningarna. En gång skulle vi sjunga en 
ny låt med barnen, den handlade om en bil. men barnen kunde inte låten så 
då började de sjunga en annan bil-låt som de kände sig tryggare med. Så de 
var inte alls där, det var ju vi vuxna som var där, det var vi som hade en tanke. 
Men det handlar ju om att mötas också. Så just då var de inte redo, så då får 
man göra på ett annat sätt 

(Förskollärare 3). 

De uppfattningar som lyfts om musikundervisningens utvecklingsområden är 
liknande hos alla tre förskollärarna. De lyfter svårigheter med att ge barnen 
tillräckligt med material och möjligheten att ge barnen mer utmaningar i 
musikundervisningen. Svårigheten att ge tillräckligt med material relateras 
främst till tidsbrist i förskollärarrollen, att finna tid att hinna sitta ner och skapa 
eller beställa genomtänkt material. Alla tre förskollärarna lyfter tidigare att 
musiken är lättillgänglig i deras verksamheter, däremot är det ingen som har 
musikmaterial tillgängligt för barnen, utan det plockas fram när förskollärarna 
behagar. Förskollärare 5 lyfter även kompetensutveckling som ett 
utvecklingsområde, men att det är svårt att få till på grund av dålig ekonomi 
och tidsbrist.  

Alla de tre intervjuade förskollärarna har samma uppfattning om 
läroplansmålen gällande musik. De alla känner att de redan ger barnen 
förutsättningar till musikaliskt lärande och att den nya reviderade läroplanen 
som träder i kraft 1 juli 2019 känns helt rimlig. Men när jag frågar hur de 
uppfattar skillnaden mellan att ”sträva efter” och att ”ge förutsättningar”, är 
det ingen som har ett svar. De beskriver att skillnaden är diffus och vag.  
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Gemensam uppfattning hos alla tre förskollärarna är de arbetar med 
läroplansmålen på ett naturligt sätt och att det nya reviderade läroplansmålet 
gällande musik, känns naturligt. Förskollärare 3 lyfter läroplanens förändringar 
över tid. Att läroplanen tidigare varit mer inspirerad av Piaget, för att sedan 
utgå från det sociokulturella perspektivet och slutligen svänga mer åt Reggio 
Emilia pedagogiken. 

Hela läroplanen svänger ju åt ett håll, det har varit mycket Vygotskij, men nu 
också Reggio Emilia 

(Förskollärare 3). 
 

5.3 Skillnader och likheter mellan de två pedagogiska 
inriktningarna 

Kategorier som förekommer: musikundervisning som språkfrämjande, 
musikundervisning som spänningssökande, den spontana 
musikundervisningen, den planerade musikundervisningen, den trygga 
musikundervisningen. 

I de undersökta Montessoriförskolorna används musikundervisningen 
spontant, utifrån barnens intressen. Musikundervisningen sker spontant och 
dagligen. Det kan vara spontant i samlingssituationer eller i bakgrunden vid fri 
aktivitet. Samtidigt som musikundervisningen i de undersökta Reggio Emilia 
inspirerade förskolorna oftast förekommer i uppstyrda samlingar, som ofta är 
nära anknutna till olika rutiner. Det kan exempelvis vara i en fruktstund eller i 
matsituationer. De likheter som finns hos de två pedagogiska inriktningarna är 
däremot musiksamlingar. I Montessoriförskolorna är däremot alla samlingar 
frivilliga och ingen tvingas vara med, detta är något Förskollärare 2 lyfter. 

Samlingarna här är ju alltid frivilliga, så då bjuder vi in och säger ”nu ska vi ha 
samling”. Vi uppmuntrar barnen att delta, men är det så att de verkligen inte 
vill så måste de inte, så länge det inte stör någon annan. Men det är alltid 
öppet att komma tillbaka. Vissa barn säger ”jag vill inte vara med” men sen så 
hör de vad vi gör och så kommer de 

(Förskollärare 2). 
 

Båda inriktningarna sjunger vid traditioner och högtider, så som jul, påsk och 
sommaravslutning. Det är mer uppstyrda musiktillfällen i de Reggio Emilia 
inspirerade förskolorna. Montessoriförskolorna har istället allsång med 
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vårdnadshavarna vid dessa tillfällen, något som Förskollärare 2 beskriver som 
ett önskemål från barnen. 

Vi har haft barnråd och då sa ett barn att ”jag tycker inte om att sjunga när 
alla ska lyssna”. Och det är något som verkligen gav oss en tankeställare i 
arbetslaget. För vems skull gör vi det? 

(Förskollärare 2). 
 

Innehållsmässigt så använder sig båda inriktningarna av sångkort och 
rytmikinstrument. Det är även flera förskollärare från de olika inriktningarna 
som lyfter spänningsmomentet, där olika rekvisita kan skapa en spänning i 
musikundervisningen. Det finns också flera skillnader gällande innehåll, bland 
annat arbetar de Reggio Emilia inspirerade förskolorna mycket efter samma 
innehåll. Det vill säga exempelvis samma sånger, som de varvar vid 
samlingstillfällena. Detta gör de för att skapa en trygghet till musiken.  

Alla de undersökta Reggio Emilia inspirerade förskolorna använder sig av en 
sångpåse med rekvisita i. Där de sjunger sånger om föremålen som ligger i 
påsen. Samtidigt som Montessoriförskolorna arbetar mer med instrument och 
musikhistoria. Alla de undersökta Montessoriförskolorna lyfter just det med 
musikhistoria och möjligheten att ge barnen ett bredare utbud av olika 
musikgenres. Den största skillnaden mellan de två inriktningarna är att de 
Reggio Emilia inspirerade förskolorna arbetar med återkommande material 
som ger barnen trygghet och Montessoriförskolorna arbetar för att kunna ge 
barnen ett så brett sortiment av musikmaterial som möjligt.  

Gällande hur mycket tid som läggs på musikundervisning i de två olika 
pedagogiska inriktningarna, ser det ganska lika ut. Bägge inriktningarna 
arbetar med musik dagligen. Det är däremot återigen det spontana som 
kännetecknar Montessoriförskolorna och det planerade som kännetecknar de 
Reggio Emilia inspirerade förskolorna. I Montessoriförskolorna har de 
uppstyrda musiksamlingar ungefär en gång i veckan, annars är det barnens 
intresse som styr musikundervisningen. I de Reggio Emilia inspirerade 
förskolorna förekommer uppstyrda musiksamlingar ungefär tio till tjugo 
minuter per dag.  

När frågan ”När fungerar musikundervisningen bäst på er avdelning?” ställdes, 
svarade alla Montessoriförskollärare att det fungerar bäst när barnens intresse 
fångas. När det spontana och barnens intresse får styra musikundervisningen. 
Förskollärare 2 beskriver hur mottagligheten är viktig för barns lärande. 
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Musikundervisningen fungerar som allra bäst när barnen visar intresse. För då 
är det mottagligt för att lära sig. För är de inte mottagliga för det, så spelar det 
ingen roll hur mycket man än försöker 

(Förskollärare 2). 
 

De Reggio Emilia inspirerade förskollärarna ansåg däremot att 
musikundervisningen fungerar bäst när det är uppstyrda sammanhang. 
Förskollärare 5 beskriver att det fungerar bäst när alla är samlade. 

När man tänkt ut ordentligt vad man ska göra och är förberedd, så är det klart 
att det fungerar bäst 

(Förskollärare 5). 
 

Några avslutande likheter båda inriktningarna lyfte var att de alla önskade att 
alla arbetslag kunde få ha en musikintresserad pedagog, då det hade givit 
mycket till gruppen. Alla lyfte likaså musikundervisningen som 
språkfrämjande.  
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6 DISKUSSION 

I denna del diskuteras studiens utfall, i relation till tidigare forskning, metod 
och genomförande. Först presenteras studiens huvudresultat, vidare diskuteras 
studiens begränsningar relaterat till metodval. Slutligen lyfts studiens 
viktigaste slutsatser och förslag på vidare forskning på området ges. 

6.1 Resultatdiskussion 

I studiens resultat framkom ett brett utfallsrum av förskollärarnas uppfattningar 
av musikundervisningen. Likaså skillnader och likheter mellan de två 
pedagogiska inriktningarna. För att förtydliga resultatet så valde jag att dela 
upp det i tre delar. Dessa tre delar motsvarar studiens tre frågeställningar; 
uppfattningar, skillnader och likheter. Jag anser att denna uppdelning ger 
läsaren en hjälp att enklare orientera sig i resultatet. Studiens frågeställningar 
är tydligt kopplade till studiens syfte, därav blir både studiens syfte och 
frågeställningar tydligt besvarade.  

Lagerlöf och Wallerstedt (2018) vetenskapliga artikel beskriver en 
problematik kring musikundervisningens utmaningar i förskolan och 
förskollärares osäkerhet kring just detta. Som tidigare nämnt, har jag utifrån 
egen Reggio Emilia arbetserfarenhet tyckt mig ha uppfattat en osäkerhet som 
förskollärarna verkar ha gällande musikundervisningens lärprocesser. 
Däremot visade resultatet av denna studies kvalitativa intervjuer motsatsen. De 
intervjuade förskollärarna beskrev istället möjligheter med 
musikundervisningen, snarare än svårigheter. Det framkom att osäkerheten hos 
pedagogerna kan skapa svårigheter med musikundervisningen, men att det ofta 
beror på bristande kompetenser. Vikten av att kunna se möjligheter och ta 
andra vägar betonas istället som en möjlighet. Montessoriförskolorna gav 
barnen möjligheter genom att ha lättillgängligt material, för att kunna bidra 
med spontana musikupplevelser. Här kan relateras till Ahlquist m.fl. (2011) 
beskrivning av Montessoripedagogikens begrepp individualisering, som 
handlar om att just sätta barnens individuella intresse först. Detta framkommer 
som centralt hos de intervjuade Montessoriförskollärarna, dels genom att de 
har materialen framme och lättillgängliga, så att barnen kan ta del av dem när 
så behagar. Samtidigt som de Reggio Emilia inspirerade förskolorna gav 
barnen möjligheter, genom att planera in schemalagda musiksamlingar. Min 
tidigare uppfattning av denna osäkerhet har alltså inte stämt överens med 
resultatet.  
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Behovet av kompetensutveckling för att utveckla musikundervisningen, var en 
samsyn från de båda pedagogiska inriktningarna. Precis som Lagerlöf och 
Wallerstedt (2018) beskriver, menar de undersöka förskollärarna att det är 
svårt att ge barnen det som förväntas. Att musikundervisningen ställer höga 
krav på kompetens och sätter stor press på förskollärarna. De intervjuade 
förskollärarna betonar vikten av kompetensutveckling, precis som Lagerlöf 
och Wallerstedt (2018) gör i sin vetenskapliga artikel, där ett speciellt 
önskemål riktas till förskollärarutbildningen.  

Montessoriförskollärarna beskrev att pedagogers bristande kompetens kan 
påverka musikundervisningen. Därför lyftes kompetensutveckling som ett 
utvecklingsområde, men att det är svårt att få till tid och resurser till detta. Min 
tidigare fundering om ”är det så att det finns utrymme och ekonomi till 
kompetensutveckling i de svenska Montessoriförskolorna?”, stämmer alltså. 
De intervjuade svenska Montessoriförskolorna har svårt att få till 
kompetensutveckling på grund av tidsbrist och resurser. Den svenska 
situationen gällande Montessoriförskollärares kompetensutveckling kan alltså 
relateras till Rajans (2017) studie där hon beskriver hur barns musikaliska 
engagemang minskat och blivit ett resultat av de rådande 
budgetnedskärningarna. Det framkommer däremot inte i denna studies 
kvalitativa intervjuer om musikundervisningen har lägst rang, som Rajan 
(2017) beskriver i sin studie.  

De Reggio Emilia inspirerade förskolorna visar på ett bredare utfallsrum av 
uppfattningar. De intervjuade Reggio Emilia inspirerade förskollärarna visade 
på både olikheter och likheter i hur de arbetar med musikundervisningen. 
Något som kan relateras till ett av Bonds (2015) resultat, att det finns olika 
typer av musikalisk pedagog, samt att denna roll därför inte går att definieras 
eftersom varje förskolas situation är unik. 

En upptäckt jag gjorde i studiens resultat var att det finns en samsyn från de 
båda pedagogiska inriktningarna, att musikundervisningen är språkfrämjande. 
De intervjuade förskollärarna beskriver att sången inkluderar alla oavsett 
språklig erfarenhet. Detta är något jag inte hade i åtanke innan studiens gång 
och blev därför ett resultat som jag inte har med någon tidigare forskning om. 
Däremot upptäckte jag att Ehrlin (2012), som jag nämner i Inlednings- och 
bakgrundskapitlet talar om just detta. Därför har jag valt att ta upp denna nya 
litteratur i diskussionen, under förutsättning att det behövs för att tydligare 
kunna tolka detta oväntade resultat som uppstått. Ehrlin (2012) menar att barn 
som får möjlighet att delta i sång, snabbare utvecklar sin språkliga förmåga. 
Ehrlin beskriver vidare att det finns studier som visar på att kopplingen mellan 
musik och språk, till exempel rim och ramsor, stärker barnens språkutveckling 
och språkliga medvetenhet.  
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De undersökta förskollärarna beskriver att musikundervisningen blir 
språkfrämjande, detta kan relateras till det Sociokulturella perspektivet 
eftersom Säljö (2011) beskriver hur barn lär tillsammans, i ett socialt 
sammanhang. Samt att musikundervisningen använder sig av psykologiska 
redskap, i form av sången. Sångsamlingarna eller musikundervisningen sker 
utifrån de intervjuade förskollärarna, i samspel med andra. 

Många av de intervjuade förskollärarna uppfattade musikundervisningen som 
spänningssökande. Detta menar jag med att flera av de intervjuade 
förskollärarna talade om att använda sig av rekvisita som fångar barnens 
intresse och ökar spänningen. Förskollärarna lyfter spänningsmomentet, där 
olika rekvisita kan användas för att skapa en spänning i musikundervisningen. 
Det kan till exempel vara sångkort och rytmikinstrument. Lagerlöf och 
Wallerstedt (2018) skriver hur en av deras undersökta förskollärare beskriver 
en instrumentlåda och hur denna låda ökar spänningen och glädjen när den tas 
fram. Att barngruppen tycker att allt i lådan är jättespännande och 
musikundervisningen blir jätterolig. Denna låda kan dels relateras till Ahlquist, 
Gustasson och Gynthers (2011) beskrivning av Montessoripedagogikens 
begrepp det absorberade sinnet, som är centralt och beskriver hur barn lär 
bättre när de uppfattat något som roligt. Lådan kan likaså relateras till Säljös 
(2011) beskrivning av det Sociokulturella perspektivets begrepp artefakter, där 
lådan och rekvisita fungerar som fysiska redskap. 

Jag anser att den formulerade problemställningen blivit tydligt besvarad då 
syftet med studien var att undersöka förskollärares uppfattningar av fenomenet 
musikundervisning, samt att jämföra skillnader och likheter de två 
pedagogiska inriktningarna emellan. I resultatdelen framkommer 
förskollärarnas uppfattningar av musikundervisningen, hur de arbetar med 
musikundervisningen samt musikundervisningens utrymme och betydelse 
inom de två pedagogiska inriktningarna.  

6.2 Metoddiskussion 
Datainsamlingsmetoden för denna studie har varit halvstrukturerade 
kvalitativa intervjuer. Och nu i efterhand har jag kommit till insikt att det var 
ett bra val av datainsamlingsmetod, eftersom syftet med studien var att 
undersöka förskollärares uppfattningar av fenomenet musikundervisning. En 
kvantitativ metod hade inte fungerat för denna studies syfte. De kvalitativa 
intervjuerna gav mig det hjälpmedel jag behövde för att på ett så grundligt sätt 
som möjligt, närma mig informanternas egna uppfattningar. Genom 
halvstrukturerade intervjuer fick jag möjlighet att föra ett öppet, informellt och 
avslappnat samtal med informanterna. Det gav mig även möjlighet till att 
använda mig av probing och icke-verbal probing, som betyder att jag kunde 
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ställa följdfrågor och nicka om jag förstod det informanten sa. Jag hade även 
med en Intervjuguide (Bilaga 1) som jag kunde gå tillbaka till för att se till att 
vi hunnit prata om det som var relevant för studiens syfte. 

Inför varje intervju har jag haft med mig ett Informationsbrev (Bilaga 3) och 
en Samtyckesblankett (Bilaga 4). Dessa har varit bra att ha med dels för att 
tydligt kunna visa informanten studiens syfte och tanke, vidare för att visa på 
professionalitet, samt för att ge informanterna information om deras del i 
studien. 

Under intervjuerna använde jag mig av ljudupptagning, för att slippa sitta och 
anteckna under samtalet. Jag anser att samtalen flöt på bra eftersom både jag 
och informanterna kunde slappna av. Ljudupptagningarna har även varit till 
stor hjälp under analysprocessen, där jag följde Dahlgren och Johanssons 
(2015) beskrivning av en Fenomenografisk analysprocess. Processen började 
med att jag lyssnade på alla ljudupptagningar och transkriberade dessa till text. 
Genom transkriberingarna fick jag möjlighet att bekanta mig ännu mer med 
materialet. Ljudupptagningarna har vidare varit till stor hjälp under den 
fortsatta analysprocessen, då jag haft möjlighet att gå tillbaka och lyssna om 
något känts otydligt. 

När jag kom till frågan gällande förskolans reviderade läroplan 2018, så var 
det till fördel att jag hade med en kopia av ”Jämförelse av LPFÖ98 och 
LPFÖ18” (Bilaga 2). Då i stort sett alla informanter visade på osäkerhet när 
frågan ställdes. Det var därför skönt att ha med en utskrift av läroplanens 
förändringar, så att informanterna inte skulle känna sig ”ställda mot väggen”. 

Det var svårt att få tag på förskolecheferna, då alla satt i sammanträde. Jag 
upplever däremot att det gick bra och var lätt att få tag på förskollärare att 
intervjua. De kontaktades via telefon och nästan alla tackade ja. Däremot 
upplever jag, efter att ha genomfört alla intervjuer, att det hade varit mer 
intressant att intervjua förskollärare med olika inställning till 
musikundervisningen. Även fast de intervjuade förskollärarna kommer från 
två olika pedagogiska inriktningar, så hade de flesta samma positiva inställning 
till musikundervisningen. Därför anser jag att ett mer genomtänkt urval av 
informanter, med olika musikaliskt intresse, hade gett ett mer nyanserat 
resultat. Vad hade hänt om några förskollärare inte hade haft samma positiva 
inställning till musikundervisningen? Jag tror att de intervjuade förskollärarna 
framförallt tackade ja till att delta i studien, då de kände sig bekväma med 
musikundervisningen.  
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6.3 Slutsatser 
Jag kan efter arbetets gång dra slutsatsen att Montessoriförskollärarna 
uppfattar musikundervisningen som spontan, tillgänglig och lika viktig som 
alla andra ämnen. Vilket de visar genom att ha material lättillgängligt för 
barnen, samt genom att låta barnens individuella intresse styra deras lärande. 
Montessoriförskolorna ger barnen ett brett och varierat utbud av 
musikmaterial, för att kunna möta varje enskilt behov. Jag anser att 
Montessoriförskolorna, likt Skolverket (2018) ger barnen förutsättningar till 
musikalisk utveckling, då musikmaterial alltid finns tillgängliga för barnen. 

Slutsats kan även dras att de Reggio Emilia inspirerade förskollärarna arbetar 
med en mer planerad och uppstyrd musikundervisning och uppfattar 
musikundervisningen som språkutvecklande. Vilket de visar genom att de 
arbetar med samma musikmaterial vid varje musiksamling, för att öka barnens 
trygghet till musikundervisningen. Av studiens resultat drar jag slutsatsen att 
de Reggio Emilia inspirerade förskolorna, likt Skolverket (2016) strävar efter 
att varje barn ska få utveckla sin musikalitet, då den enda musikundervisningen 
sker under uppstyrda sammanhang.  

Det finns en samsyn från både Montessoriförskollärarna och de Reggio Emilia 
inspirerade förskollärarna, att kompetensutveckling behövs för att 
vidareutveckla musikundervisningen. Jag menar att det är viktigt att 
förskollärarna har kompetens och känner sig trygga i sin roll som 
musikundervisare, för att gynna barnens musikutveckling. Likt Lagerlöf och 
Wallerstedt (2018) riktas här ett önskemål till förskollärarutbildningen, i hopp 
om ett ökat musikaliskt lärande på utbildningen.  

Jag hoppas att denna studie har bidragit med ett större kunskapsmaterial kring 
estetiska lärprocesser i musik, mer inspiration till hur musikundervisning kan 
bedrivas, samt en starkare förståelse för hur Montessori- och Reggio Emilia 
inspirerade förskollärare arbetar med musikundervisning.  

6.4 Vidare forskning 
Idéer till fortsatt forskning för att vidare undersöka det aktuella 
problemområdet skulle kunna vara att forska vidare om musikundervisningen 
i Montessori- och Reggio Emilia inspirerade förskolor, eftersom bristen på 
forskning inom området är så stor. Att få ett ännu bredare utfallsrum av 
Montessoriförskollärare och de Reggio Emilia inspirerade förskollärarnas 
uppfattningar av fenomenet musikundervisning, samt med förskollärare som 
har olika intresse av musikundervisningen. Ytterligare fortsatt forskning skulle 
kunna vara att undersöka ännu fler pedagogiska inriktningars 
musikundervisning. Till exempel Waldorfpedagogiken. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Intervjuguide:  
 

Inledningsfrågor: 

Hur länge har du varit verksam förskollärare? 

Vilken pedagogisk inriktning har förskolan där du arbetar? 

Har du en musikalisk utbildning/tidigare erfarenhet? 

Vilken ålder är det på barnen i din barngrupp? 

 

Huvudfrågor: 

När använder ni er av musik i er verksamhet?  

Hur ser musikundervisningens innehåll ut?  

Hur mycket tid läggs på musik i er verksamhet?  

Vad äger rum under musiksamlingar?  

Vilken uppfattning har du om er pedagogiska inriktnings musikundervisning? 
Kännetecken? 

Vad är positivt gällande musik i verksamheten?  

Finns det några svårigheter alternativt negativa sidor med 
musikundervisningen?  

Kan du se något utvecklingsområde?  

Hur planerar ni ställa er till de nya läroplansmålen som träder i kraft 1 juli 
2019?  

 

Avslutningsfrågor: 

När fungerar musikundervisningen bäst på er avdelning?  

Finns det något du vill lyfta eller tillägga? 
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Bilaga 2 

Jämförelse av LPFÖ98 och LPFÖ18: 

LPFÖ98: 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga 

och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många 

uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” (s.10) 

”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, 

sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och 

skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja 

barns utveckling och lärande” (s.7) 

”Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, 

dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar 

med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra 

uttrycksformer” (s.11) 

 

LPFÖ18: 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa 

samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och 

erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, 

musik och dans” (s.14) 

”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och 

kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, 

rörelse, sång, musik och dans” (s.9) 

”Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och 

kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, 

etiska, praktiska, sinnliga och estetiska” (s.10) 
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Bilaga 3 

Informationsbrev: 

Information om studien:  

”Musikundervisning	i	förskolan:	

Musikundervisning	i	Montessori-	och	

Reggio	Emilia	inspirerade	förskolor” 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare från 

Montessoriförskolor och Reggio Emilia inspirerade förskolor uppfattar och 

arbetar med musikundervisning, samt att bidra med kunskap om musikens 

utrymme och betydelse inom de olika pedagogiska inriktningarna. Genom att 

jämföra dessa och upptäcka likheter och skillnader vill jag synliggöra olika 

pedagogiska infallsvinklar och få en variation i synsätt gällande uppfattningar 

och metoder i musikundervisningen. Tanken är att kunskapen ska nå ut till 

personer som är yrkesverksamma inom förskolan, Reggio Emilia-inspirerade 

pedagoger, Montessoripedagoger, förskollärarstudenter eller människor som 

på något sätt har koppling till förskolan.  

Din medverkan är anonym. Personuppgifterna behandlas enligt ditt 

informerade samtycke. Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som 

helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar 

den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer 

oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. 

Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och 

betyget har registrerats i Karlstads Universitets studieregister för att sedan 

förstöras. 
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Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att 

gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få 

eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning 

eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet 

att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till 

dataskyddsombudet på Karlstads universitet är: dpo@kau.se. 

Kontaktuppgifter: 

Student: Elina Carlson, elina.carlson@hotmail.se  

Handledare: Cecilia Parsberg, lektor, cecipars@kau.se  
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Bilaga 4 

Samtyckesblankett: 

 

Samtycke till att delta i studien:  

”Musikundervisning	i	förskolan:	

Musikundervisning	i	Montessori-	och	

Reggio	Emilia	inspirerade	förskolor”	

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan 

avbryta mitt deltagande i studien utan att ange något skäl.  

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och 

godkänner att Karlstads Universitet behandlar mina personuppgifter i 

enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information.  

 

................................................ Underskrift  

 

................................................ ........................................................................ 

Namnförtydligande                    Ort och datum  

Kontaktuppgifter: 

Student: Elina Carlson, elina.carlson@hotmail.se 

Handledare: Cecilia Parsberg, lektor, cecipars@kau.se  


