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Sammandrag 
 
Syftet med detta examensarbete var tvåfaldigt. För det första var det att pröva 
hypotesen, att det finns brister i ämnet musik i lärarutbildningen med inriktning mot 
förskolan. För det andra var det att se hur Läroplan för förskolan uppfylls i ämnet 
musik på sju förskolor. Metoden var en varierad intervjumetod där personer på 
högskolor och universitet intervjuades via telefon och förskollärarna 
intervjuades vid personliga möten. Resultatet av undersökningen visar dels att 
hypotesen stämmer och dels att Läroplan för förskolan i ämnet musik inte 
uppfylls till fullo på de undersökta förskolorna. Detta beror dock inte på 
bristande utbildning. Bristerna i ämnet musik vid lärarutbildningen med inriktning 
mot förskolan syns ännu inte i musikundervisning i förskolan, men risken finns i 
framtiden om inte utbildningen görs om. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Musik, förskola, lärarutbildningen inriktning förskolan. 
 

 



Innehållsförteckning 
 
1. Introduktion ..................................................................................... 4 

1. 1 Inledning ................................................................................................... 4 
1. 2 Bakgrund ................................................................................................... 4 

2. Syfte och metod .............................................................................. 5 
2. 1 Hypotes ..................................................................................................... 5 
2. 2 Syfte och frågeställningar ....................................................................... 5 
2.3 Metod.......................................................................................................... 6 

2. 3. 1 Lärarutbildningen .............................................................................................. 6 
2. 3. 2 Intervjuerna med förskollärarna ..................................................................... 7 

2. 4 Avgränsning och material ...................................................................... 8 
3. Forskning och litteratur .................................................................. 9 

3. 1 Tidigare forskning ................................................................................... 9 
3.2 Litteraturgenomgång ................................................................................ 9 

4. Redovisning av resultatet ............................................................. 12 
4. 1 Lärarutbildningen .................................................................................. 12 

4. 1. 1 Sammanfattning av lärarutbildningen med inriktning mot förskolan tabell 1-4
....................................................................................................................................... 17 

4. 2 Intervjuerna med förskollärarna ......................................................... 17 
4. 2. 1 Sammanfattning av intervjuerna med förskollärarna tabell 5-11 ............ 22 

5. Diskussion ...................................................................................... 23 
5.1 Lärarutbildningen ................................................................................... 23 
5.2 Intervjuer med förskollärarna ............................................................... 25 

6. Slutsatser ......................................................................................... 26 
7. Sammanfattning ............................................................................ 27 
8. Förslag på framtida forskning ..................................................... 28 
9. Källförteckning .............................................................................. 29 

9.1 Tryckta källor ........................................................................................... 29 
9.2 Internetsida .............................................................................................. 30 
9.3 Övriga källor ............................................................................................ 30 

 
 
 
 

 
 



 4

1. Introduktion 
 

1. 1 Inledning 
 
I förordningen Läroplan för förskolan (Lpfö 98) står det på flera ställen uttryckt att 
musik i olika former skall ingå i förskolans verksamhet.1 Musikundervisning är 
därmed något som pedagoger i förskolan inte bör kunna ignorera eller välja 
bort. Idén om musikens betydelse är en mycket gammal företeelse. Redan i det 
gamla Grekland var det musiska så viktigt att det ansågs vara en basvetenskap. 
Musiken, dansen, språket och diktningen ingick i det musiska och var för 
grekerna centralt i deras livskänsla. De menade att det musiska var medel för 
att förstå principerna i tillvaron.2 
 
Även flera av dagens forskare ger uttryck för musikens betydelse för 
människans överlevnad och välbefinnande. Enligt musikpedagog Ulf Jederlund 
verkar människor inte kunna klara sig utan musik och han menar att musik 
krävs för att skapa hela människor. Vidare menar han att barnets sång kommer 
långt innan talet.3 Professor Donald A. Hodges anser att: 

 
Precis som vi är födda att vara språkliga, med ett specifikt språk 
som lärs in genom kulturen, så är vi födda att vara mottagliga för 
vår kulturs musik. [---] Rytmen, som är musikens verkliga kärna är 
också universums väsentliga egenskap. [---] Människan måste leva 
och överleva i denna rytmiska miljö.4   

 
Jag har arbetat 10 år i förskolan och mitt intresse för ämnet musik är mycket 
stort. Det känns därför viktigt att undersöka musikens framtid i förskolan. För 
att musik ska kunna fortsätta att vara en viktig del av förskoleverksamheten är 
det betydelsefullt att Lpfö 98 följs på lärarutbildningarna med inriktning mot 
förskolan. I detta examensarbete kommer utformningen av lärarutbildningen med 
inriktning mot förskolan, fortsättningsvis förkortat LiF, undersökas i förhållande 
till vad som enligt Lpfö 98 skall ingå i förskolans arbete i ämnet musik. Det 
kommer också att undersökas vilket avtryck den musikkompetens som 
förskollärare tillgodogjort sig genom sin utbildning, har i praktisk 
förskoleverksamhet. 

 
1. 2 Bakgrund 
 
Lpfö 98 är utfärdad av regeringen och ”är en förordning med bindande 
föreskrifter”.5 Det innebär att förskolan ska styras av läroplanen och att staten 
ställer krav på verksamheten utifrån dess innehåll. Även föräldrar och barn kan 
förväntas ställa krav och ha förväntningar på verksamheten utifrån Lpfö 98. I 
läroplanen kan man läsa att det krävs en väl utbildad personal för att nå målen, 
och att pedagogerna även ska ges möjlighet till kompetensutveckling efter 

                                                 
1 Skolverket (1998) Läroplan för förskolan (Lpfö 98). Västerås: CE Fritzes AB. Läroplan för förskolan kommer 
fortsättningsvis förkortas Lpfö 98 i denna studie. 
2 VarkØy, Ø. (1996) Varför musik? En musikpedagogisk idéhistoria. Stockholm: Runa Förlag. s. 14-15 
3 Jederlund, U. (2004). Musik och språk Ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling. Stockholm: Runa Förlag. s.11f 
4 Hodges, D. A. Varför är vi musikaliska,  sv. översättning av Why are we musical, ur Bullentin no 99, Council for research in 
Music Education, 1989. s. 1f 
5 Skolverket (1998) s. 3 



 5

behov, för att de ska kunna utföra sitt uppdrag professionellt. Förskolan ska 
vara en kulturell miljö som utvecklar barns eget kulturskapande. Vidare ska 
estetiska, praktiska och sinnliga uttryck vara föremål för barnens lärande. 
Barnens utveckling och lärande ska främjas genom kommunicerande och 
skapande via olika uttrycksformer, bland annat sång, musik, rytmik och dans. 
Under Lpfö 98: s rubrik ”UTVECKLING OCH LÄRANDE” finns olika mål 
som förskolan ska sträva efter. Ett av dessa lyder: 

 
Förskolan skall sträva efter att varje barn 
• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla 
upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som 
lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,6 

 
Lpfö 98 ger många uttryck för kraven på den estetiska verksamheten och man 
bör därför ställa sig frågan hur LiF förhåller sig till detta.    
 
År 2000 togs beslut i riksdagen om att förskollärar- och lärarutbildningen skulle 
slås ihop till en utbildning, vilket trädde i kraft höstterminen 2001. Då lärare 
och förskollärare hade separata utbildningar ingick musik obligatoriskt i 
utbildningen för förskollärarna. Detta förändrades då utbildningarna gjordes 
om och slogs samman. Det verkar därmed som om LiF inte längre är riktigt 
anpassad efter Lpfö 98. Till exempel kan lärarstudenter på Högskolan Dalarna 
läsa hela LiF utan att studera en enda poäng musik. I detta examensarbete 
kommer det därför att undersökas om dagens utbildning är relevant för de 
studerandes kommande arbete med musik i förskolan, eller om den stora 
valmöjligheten som LiF ger, innebär att nyutexaminerade och blivande lärare 
mot yngre åldrar inte har, eller har valt bort delar av den kompetens som krävs 
för att utföra det Lpfö 98 föreskriver.  
 
I föreliggande examensarbetet kommer också ovanstående att studeras i 
jämförelse med hur musikundervisningen7 på sju avdelningar på olika förskolor 
i en kommun i Mellansverige är upplagd.  
 
 
2. Syfte och metod 
 

2. 1 Hypotes 
 
Min hypotes är att det i Sverige finns brister i ämnet musik vid LiF.  
 

2. 2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta examensarbete är tvåfaldigt, dels att pröva hypotesen och dels 
att se hur Lpfö 98 uppfylls i ämnet musik på sju förskolor. Metoden är en 
varierad intervjumetod8 och utgår från tre huvudsakliga frågeställningar med 
tillhörande följdfrågor: 
 

                                                 
6 Skolverket (1998) s. 13 
7 Jag har använt mig av uttrycket musikundervisning trots att förskolan inte har undervisning i den bemärkelse som 
skolan har. Med undervisning menar jag här en av pedagogerna skapad situation för lärande. 
8 Intervjuerna sker på två sätt. Via telefon (högskolor och universitet) och personligt möte (förskollärarna A-G). 
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1. Har högskolorna och universiteten i Sverige musik som obligatoriskt ämne       
    vid LiF? 
           Finns musik annars/även som valbar kurs? 
           Finns musik även som del av någon valbar kurs? 
 
2. Har de intervjuade förskollärarna musikutbildning? 
           Var musik obligatoriskt i utbildningen eller var det ett eget val?  
           Om förskolläraren har utbildning i musik har hon/han fått delta i   
            musikalisk fortbildning? 
           Om förskolläraren inte har utbildning i musik från förskollärar- 
            utbildningen har han/hon som verksam förskollärare fått delta 
            i musikutbildning? 
 
3. Vad ingår i förskolans musikundervisning? 

                          Vilka möjligheter för musikundervisning finns i form av instrument,                     
                           tillräckligt stora lokaler, material mm?   

      
2.3 Metod 
 
Metoden i denna undersökning är en varierad intervjumetod. Informanter på 
högskolor och universitet intervjuades via telefon, och förskollärarna 
intervjuades vid ett personligt möte. Intervjuerna med förskollärarna bandades 
med deras samtycke. I denna studie har även den hypotetiskt – deduktiva 
metoden delvis använts, vilket innebär att en hypotes ställts upp och sedan 
testats.9 Undersökningen utgick från att pröva hypotesen ovan. Med 
utgångspunkt i hypotesen gjordes en rundringning till alla högskolor och 
universitet i Sverige för att få svar på frågan om musik var ett obligatoriskt 
ämne i LiF vid deras lärosäte och även tre följdfrågor (se 2.3.1 
Lärarutbildningen).   
 
Ett andra syfte var att undersöka hur sju förskolor arbetade med musik. I den 
delen av studien lämpade sig kvalitativa intervjuer bäst. ”Syftet med en 
kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper […] hos något, 
t.ex. den intervjuades […] uppfattningar om något fenomen.”10 Enligt Patel 
och Davidson är det bra om intervjuaren behärskar intervjupersonens 
språkbruk och de menar också att det är ”en fördel om den som ska göra en 
kvalitativ intervju har förkunskaper och är förberedd inom det område som ska 
studeras.”11 Detta var företeelser som talade för valet av kvalitativa intervjuer i 
denna undersökning då jag, som nämndes ovan, har arbetat tio år i förskola. 
 
2. 3. 1 Lärarutbildningen 
 
För att få undersökningen om musikutbildning för lärare mot yngre åldrar 
rikstäckande, har alla universitet och högskolor i Sverige som har LiF 
kontaktats. Studievägledaren för lärarprogrammet efterfrågades och alla 
lärosäten fick samma fyra frågor. Studievägledaren kunde inte på alla 

                                                 
9 Thurén, T. (2003). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber. s. 25 
10 Patel, R. Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Lund: 
Studentlitteratur. s. 78 
11 Patel, R. Davidson, B. (2003). s. 79  
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lärosäten svara på frågorna och hänvisade därmed ibland vidare till någon 
annan på det aktuella lärosätet. De som besvarat frågorna är därför personer 
med olika befattningar så som studievägledare, studierektor och kursansvarig 
i estetiska ämnen. Frågorna som ställdes till samtliga lärosäten var: 
 
1. Har LiF musik som obligatoriskt ämne vid ert lärosäte? 
 
2. Hur många högskolepoäng i musik ger den obligatoriska kursen i LiF? 

 
3. Finns musik som valbart ämne vid ert lärosäte? 
 
4. Finns musik som del av någon valbar kurs vid ert lärosäte? 
 
2. 3. 2 Intervjuerna med förskollärarna 
 
De sju förskollärarna i studien arbetar på sju olika förskolor i samma 
skoldistrikt fördelade på fyra rektorer som representerar olika pedagogiska 
styrningar. Förskollärarna/förskolorna kommer att benämnas A-G i detta 
arbete.12 Samtliga förskolor som ingår i undersökningen kontaktades via 
telefon. Den förskollärare som arbetade mest med ämnet musik på respektive 
förskola tillfrågades för en intervju. Denne informerades om de 
forskningsetiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.13 För att undvika intrång på 
verksamheten fick informanterna välja en tid för intervjuerna som passade dem 
bäst. Intervjuerna skedde enskilt på förskollärarnas respektive förskola och 
bandades med de intervjuades samtycke. Inspelningarna förvaras hos 
uppsatsförfattaren på ett sådant sätt att obehöriga inte har tillgång till dem.  
 
Alla intervjuer inleddes med att förskollärarna återigen informerades om de 
forskningsetiska principerna. Även utgångspunkten för undersökningen, hur 
LiF ser ut kontra hur ämnet musik formuleras i Lpfö 98, klargjordes. 
Intervjufrågorna ställdes med en låg grad av standardisering,14 då vissa av de 
intervjuade svarade på flera frågor i ett svar utan att vara medvetna om det. 
Intervjufrågorna var desamma till samtliga förskollärare, men ställdes i den 
ordning som föll sig bäst i det enskilda fallet (låg grad av standardisering). 
Intervjuerna genomfördes med låg grad av strukturering, vilket gav de 
intervjuade förskollärarna stort utrymme att svara med egna ord.15 De 
intervjuade fick alltså fritt tolka och svara på frågorna med deras egna 
erfarenheter som grund (låg grad av strukturering). I intervjuerna ställdes 
ibland även följdfrågor för att förtydliga informantens svar. Intervjuerna 
avslutades med en sammanfattning av de lämnade uppgifterna och 
informanten gavs också möjlighet till komplettering av sina svar, vilket 
förekom i flera fall. Några av svaren har efter transkribering även kompletterats 
via telefon. 

 

                                                 
12 Rektor 1 är rektor för förskola A, B, D och F, rektor 2 för förskola C, rektor 3 för förskola E och rektor 4 för    
    förskola G. 
13 www.du.se Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet s. 7-14  
   (2008-04-02) 
14 Patel, R. Davidson, B. (2003). s. 71f 
15 Patel, R. Davidson, B. (2003). s. 71f 
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 Intervjufrågorna var utformade enligt följande: 
 

1. Hur har ni gjort med musikundervisningen hos er? (Den pedagog med   
    mest utbildning, alla pedagoger, beroende på intresse, eller…?) 
 
2. Vilka möjligheter har ni hos er för musikundervisning (instrument,      
     lokaler, material mm)? 
 
3. Vad ingår i er musikundervisning?  
 
4. Spelar någon pedagog på din förskola något instrument vid er    
    musikundervisning? 
 
5. Fick du någon utbildning i musik under din utbildning till förskollärare? 
     
6. Ingick den som obligatorisk eller var den självvald? 

 
7. Har du deltagit i någon fortbildning i musik?16 
 
2. 4 Avgränsning och material 
 
Samtliga högskolor och universitet i Sverige (se tabell 1) som har LiF har 
lämnat information om ämnet musik vid deras lärosäte till denna studie genom 
att svara på frågor. Frågorna och svaren finns presenterade i tabell 1-4.  

 
I förskolans barngrupper arbetar två olika yrkesgrupper, barnskötare och 
förskollärare. I arbetet intervjuades endast förskollärare om deras arbete med 
ämnet musik då undersökningen ställs i förhållande till LiF och Lpfö 98. 
Förskollärarna är den yrkesgrupp som har högskoleutbildning och är dessutom 
de som bär det pedagogiska huvudansvaret för att verksamheten bedrivs enligt 
Lpfö 98 och andra gällande styrdokument. Vidare kommer undersökningen 
endast att beröra om och hur förskolorna arbetar med musik, inte om deras 
arbete får önskat resultat i förhållande till pedagogernas intentioner. Sju 
förskollärare har intervjuats i denna studie. Intervjufrågorna och svaren finns 
presenterade i tabell 5-11. 
 
Vikten av musik och dess betydelse för människan stödjer jag på forskning och 
annan litteratur inom området. Men även politiska beslut är en viktig del i 
högskolors och universitets utbud av kurser i ämnet musik inom LiF. Därför 
presenteras och diskuteras båda dessa områden i detta arbete.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Så ställdes frågan om informanten fått utbildning i musik under sin förskollärarutbildning. Om inte ställdes frågan   
har du, som verksam förskollärare, fått någon utbildning i musik? 
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3. Forskning och litteratur 
 
3. 1 Tidigare forskning 
 
I september 2004 togs ett beslut av regeringen att barnkulturens ställning 
behövde stärkas. De tillsatte därför en aktionsgrupp för barnkultur och gav 
dem i uppdrag att lämna förslag på hur detta skulle kunna ske. Arbetet 
slutfördes i april 2006.17 En av aktionsgruppens slutsatser var att det krävs 
stora insatser för att nå målen som finns i läroplanerna, andra styrdokument 
mm.18 De framhåller att pedagogerna inom bland annat förskolan bör få både 
utbildning såväl som fortbildning om barnkultur.19 De menar även att det 
inom lärarutbildningarna krävs ökade satsningar på barn- och kulturkurser 
och framhäver att sådana kurser borde vara obligatoriska i lärar-
utbildningen.20 Aktionsgruppen anser också att forskningen på området barn 
och kultur är bristfällig och bör både utökas och samordnas. ”De yngre 
barnen är ganska osynliga i forskningen”21 vilket, beror på att få forskar om 
förskolan. 
 

Om man vill se vad det är för medborgare vi vill ha, och kommer 
att få, i framtiden, då är det i förskolan man ska titta. Att satsa på 
de minsta barnen är den bästa investering man kan göra för 
framtiden. Aktionsgruppens kartläggning visar dock att vi vet minst 
om de små barnens tillgång till kultur och eget skapande. [---] 
Tillgång till material för skapande, tid samt kompetens hos 
personalen i förskolan varierar. [---] Aktionsgruppen menar att 
förskolan behöver stora förstärkningar för att små barns rätt till 
kultur och eget skapande ska kunna tillgodoses.22 

 
3.2 Litteraturgenomgång 
 
I litteraturen finns många personer med varierande professionsbakgrund som 
framställer vikten av musik inom olika områden och på olika sätt. Några av 
dessa åsikter presenterades redan i inledningen till denna studie. Nedan 
kommer ytterligare ett antal av dem presenteras för att tydliggöra musikens 
betydelse för människan. I texten redogörs även för några yttranden om 
lärarutbildningen både från politiskt och från annat håll, så som åsikter från 
författare och från en studievägledare för lärarprogrammet. Den politiska 
delen är av betydelse i arbetet, då det är politiska beslut som styr 
lärarutbildningens utformning. 
 
Ilona Antal Lundström har disputerat i pedagogik och didaktik. Hon skriver i 
sin bok Musikens gåva om musikens roll för barns utveckling. Hon hävdar att 

                                                 
17 Statens offentliga utredningar SOU 2006:45 Tänka framåt, men göra nu Så stärker vi barnkulturen.. Stockholm: Fritzes.  
    s. 3 f 
18 SOU 2006:45 s. 15 
19 SOU 2006:45 s. 16 f 
20 SOU 2006:45 s. 18, 98 
21 SOU 2006:45 s. 95 
22 SOU 2006:45 s. 155 f 
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lärarnas kunskap, utbildning och intresse är helt avgörande för om svenska 
förskolebarn får någon musikupplevelse.23  
 

Barn tycker om musik. Det visar de redan som spädbarn genom 
rörelse och mimik, men de behöver stöd och undervisning för att 
utvecklas musikaliskt. Föräldrar och lärare måste förstå barnens 
behov och låta dem få tillgodogöra sig musiken på samma naturliga 
sätt som de lär sig sitt modersmål.24  

 
Enligt Antal Lundström har Howard Gardner tillsammans med en grupp 
pedagoger funnit att musik når och påverkar områden i hjärnan som estetiska 
ämnen i övrigt inte kan nå. Dessutom upptäckte de att sångövning inte bara 
är en estetisk verksamhet utan även gör att barnen utvecklar sitt strukturella 
tänkande.25 
 
Enligt Howard Gardner, professor vid Harvard Graduate School of 
Education i USA, har människan minst sju intelligenser och en av dessa är 
musikalisk intelligens. Gardner vänder sig mot det gamla sättet att se på och 
mäta intelligens i så kallade IQ-tester. Han menar att man måste skifta 
perspektiv om man ska kunna värdera det mänskliga intellektet på ett rättvist 
sätt och kunna stimulera intellektet i utbildning och undervisning.26 En av 
intelligenserna är alltså musikalisk intelligens och Gardner menar ”att det 
finns en kärna av musikaliska förmågor som krävs för att man ska kunna 
delta i en kulturs musikliv.”27 

 
Musikpedagog Ulf Jederlund uttrycker hur viktigt det är för barn att få sjunga 
tillsammans med andra barn och vuxna. Det skapar samhörighet och är ett 
hjälpmedel, kanske det starkaste, till barnens kulturinträde. Både den 
kulturella och den sociala identitetsskapande aspekten av sången ser 
Jederlund som självklar.28   
 
Henny HammershØj undervisar i musik vid Fröbelseminariet i Köpenhamn. 
Hon utrycker att det lilla barnet som ännu inte kan tala använder sig av de 
musikaliska fenomenen i språket, nämligen klang och rytm, för att 
kommunicera, sedan kommer talet.29 ”Genom musikleken stimuleras […] 
rytm, motorik, fantasi och språk. Genom att spela tillsammans med andra 
[…] lär sig barnet något om hur man uppför sig socialt.”30 
 
Den 15 september 2008 ska en utredning, ledd av förra universitetskanslern 
Sigbrit Franke, om en ny lärarutbildning vara klar och en proposition väntas 
komma våren 2009.31 År 2007, när utredningen tillsattes, var Lars Lejonborg 

                                                 
23 Antal Lundström, I. (1997). MUSIKENS GÅVA Hur musik påverkar barns utveckling genom att stimulera inneboende    
resurser och ge ökad social kompetens. Uppsala: Konsultförlaget i Uppsala.  
24 Antal Lundström, I. (1997). s. 203  
25 Antal Lundström, I. (1997). s. 144f 
26 Gardner, H. (2002). De sju intelligenserna. Jönköping: Brain Books. s. 4  
27 Gardner, H. (2002). s. 96 
28 Jederlund, U. (2004). s. 72 
29 HammershØj, H. (1997). Musikalisk utveckling i förskoleåldern. Lund: Studentlitteratur. s. 46 
30 HammershØj, H. (1997). s. 47 
31 Brozin Bohman, V. (2007). ”Utredaren Sigbrit Franke lovar att vara lyhörd” Lärarnas tidning nr. 12:2007  
    Årgång 18 s. 5 
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utbildningsminister och Jan Björklund skolminister.32 De ansåg att 
lärarutbildningen inte var tillfredsställande och Lejonborgs och Björklunds 
tanke var att dela upp lärarutbildningen, införa särskilda examina för 
förskollärare och fritidspedagoger och ”införa en tydlig inriktning för 
lågstadielärare”.33 
 
Lärarnas tidning har gjort en kartläggning över Sveriges lärarutbildningar i 
ämnet musik som liknar den som genomförs i denna studie.34 I artikeln 
uttrycker några blivande förskollärare att de sex timmar de har plus de två 
doktorsavhandlingarna de läser, är alldeles för lite och de menar att man 
behöver en grund att stå på när man börjar arbeta.  
” – Jag tror att man kan använda musik till mycket, säger Maria Porjebäck. 
– Men vi hinner inte lära oss metodik under våra timmar, fyller Lisen Perols 
i.”35 
 
Maj Lassbo, studievägledare vid Högskolan Dalarna, Falun, berättar att 
många lärosäten med lärarutbildningen har dålig ekonomi, vilket innebär att 
nedskärningar görs inom de ämnen som inte regeringen kräver ska finnas 
med i utbildningen, däribland musik. 36 Antal Lundström beskriver detta som 
att politiker, genom sina nedskärningsbeslut, faktiskt begår brott i 
demokratins namn mot barns rätt till utveckling.37 
 
Jederlund skriver även att förskolan har en nyckelroll i det livslånga lärandet, 
vilket inte alltid syns i de politiska besluten.  
 

I ett holistiskt utvecklings- och läroperspektiv finns skäl att betona 
förskolans avgörande roll för barnens framtida lärande och hela 
utveckling. Det råder fortfarande brist på kunskap om de första 
årens betydelse för barns hela lärande och utveckling – inte minst 
hos dem som har politisk och ekonomisk makt att påverka 
utvecklingen på skolområdet.38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Jan Björklund är nu (juni 2008) utbildningsminister och ansvarig för förskola, grund- och gymnasieskola, vuxen-    
    och yrkesutbildning och folkbildning. 
33 Lannvik Duregård, M. (2007). ”Delad lärarutbildning får förskollärarexamen” Lärarnas tidning nr. 12:2007  
    Årgång 18 s. 5 
34 Dzedina, A. (2007). ”Stor skillnad mellan landets högskolor” Lärarnas tidning nr. 6:2007 Årgång 18 s. 4 -5 
35 Dzedina, A. (2007). ”Redo att lära ut musik – efter sex timmar” Lärarnas tidning nr. 6:2007 Årgång 18 s. 4  
36 Lassbo, M. (telefonkontakt 2008-05-15)  
37 Antal Lundström, I. (1997). s. 90 
38 Jederlund, U. (2004). s. 25  
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4. Redovisning av resultatet 
 
4. 1 Lärarutbildningen 
 
I april 2008 kontaktades de 19 högskolor och universitet i Sverige som har 
LiF och därmed är undersökningen rikstäckande. Lärosätena fick samma fyra 
frågor om ämnet musik (se 2.3.1 Lärarutbildningen) som besvarades av den 
eller de personer som på det aktuella lärosätet ansågs mest lämpad.  
 
Högskolan på Gotland köper in sina kurser från lärarhögskolan i Stockholm 
vilket gör att studenter ibland väljer att läsa kurser i Stockholm som inte 
erbjuds på Gotland på grund av för få sökande. 

 
1. Har LiF musik som obligatoriskt ämne vid ert lärosäte?  
 

                                       Tabell 1.  
Lärosätets namn Ja Nej 
Högskolan i Borås X  
Högskolan Dalarna, Falun  X 
Högskolan på Gotland  X 
Högskolan i Gävle  X 
Göteborgs universitet  X 
Högskolan i Halmstad X  
Högskolan i Kalmar  X 
Karlstads universitet X  
Högskolan Kristianstad X  
Linköpings universitet  X 
Malmö Högskola  X 
Mittuniversitetet  X 
Högskolan i Skövde X  
Lärarhögskolan i Stockholm  X 
Umeå universitet  X 
Uppsala universitet  X 
Högskolan Väst X  
Växjö universitet  X 
Örebro universitet  X 
Totalt antal lärosäten, 19 st.  6 13 

 
Endast vid 6 av 19 lärosäten i Sverige är musik ett obligatoriskt ämne vid 
LiF. Majoriteten av högskolorna och universiteten, det vill säga 13 stycken, 
har inte musik som obligatoriskt ämne för blivande lärare mot yngre åldrar.  
Vid dessa lärosäten kan alltså den studerande gå genom hela LiF utan att läsa 
en enda poäng musik. 
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2. Hur många högskolepoäng i musik ger den obligatoriska kursen i    
    LiF? 
 
Nedan presenteras svaren från de sex lärosäten som hade musik som 
obligatoriskt ämne i LiF. Högskolan i Borås obligatoriska kurs var indelad i 
två delkurser medan de andra lärosätena inte hade någon sådan uppdelning.   
                           

                          Tabell 2. 
Lärosätets namn Delkurs 1 Delkurs 2 
Högskolan i Borås  2 hp. 

 
Musikpoängen  
är ej specificerad 

Högskolan i Halmstad Musikpoängen 
är ej specificerad

 

Karlstads universitet Oklara uppgifter 
(se förklaring 
nedan) 

 

Högskolan Kristianstad Musikpoängen 
är ej specificerad

 

Högskolan i Skövde Musikpoängen 
är ej specificerad

 

Högskolan Väst Musikpoängen 
är ej specificerad

 

 
Vid de sex lärosäten där musik var ett obligatoriskt ämne kunde ett, Borås, 
redogöra för antal högskolepoäng i en av två delkurser. Halmstad, 
Kristianstad, Skövde och högskolan Väst kunde inte ange antal 
högskolepoäng då detta inte fanns specificerat. Musik ingick som del i en 
obligatorisk kurs hos dem tillsammans med andra estetiska ämnen där antal 
poäng för olika ämnen inte fanns angivet. Informanten vid Karlstads 
universitet lämnade oklara uppgifter då denne inte visste hur poäng-
specificeringen var fördelad mellan de olika ämnena i den obligatoriska 
kursen. 
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3. Finns musik som valbart ämne vid ert lärosäte?   
 
Alla högskolor och universitet i Sverige med LiF är här åter representerade. 
Tabellen nedan presenterar renodlade musikkurser som finns att välja för 
studenterna inom LiF. Dessa kurser är inte obligatoriska. Högskolan på 
Gotland köper in sina kurser från Lärarhögskolan i Stockholm. 

 
                      Tabell 3. 

Lärosätets namn  Ja Nej 
Högskolan i Borås Kan finnas vissa  

terminer 30 hp. 
 

Högskolan Dalarna, 
Falun 

 X   fr.o.m. 
 hösten -08 

Högskolan på Gotland Finns vid många  
sökande (se 
förklaring nedan) 

Finns ej vid för 
få sökande (se 
förklaring 
nedan) 

Högskolan i Gävle  X 
Göteborgs universitet  X 
Högskolan i Halmstad  X 
Högskolan i Kalmar Musik för  

lärare 30 hp. 
 

Karlstads universitet Barn och musik  
(grundskolan)    
 30 hp. 

 

Högskolan Kristianstad Musik    30 hp.  
Linköpings universitet  X 
Malmö Högskola Musik i för- 

skolan 15 hp.    
 

Mittuniversitetet  Musik  30 hp.  
Högskolan i Skövde  X 
Lärarhögskolan i 
Stockholm 

Musik för  
alla  15 hp. 

 

Umeå universitet Musik för barn i  
tidigare åldrar 15 hp.   

 

Uppsala universitet Musik A        30 hp.  
Högskolan Väst  X 
Växjö universitet Musikdidaktik 15 

hp. 
Musikvetenskap 1.  
2. 3. 4. 30 hp./kurs 
M.fl. 

 

Örebro universitet Musik i grund- 
skolan    15 hp. 
Rytmik 1. 2. 3.    
7,5 hp./kurs 

 

 
Vid 11 av 19 lärosäten finns musik som valbart ämne där kurserna varierar 
från 7,5-30 högskolepoäng. Ett av dessa, Karlstads universitet, har dock bara 
musik med inriktning för grundskolan. Sju lärosäten har inte musik som 
valbart ämne. Högskolan i Borås har musik vissa terminer beroende på 
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studenternas intresse. Att musik inte erbjuds vissa terminer kan också bero 
på att musikläraren undervisar i andra kurser där musik ingår och därmed 
inte har tid för en ren musikkurs. Vid högskolan på Gotland finns musik 
endast vid tillräckligt antal sökande. Informanten kunde inte precisera hur 
många studenter som krävdes för att det skulle bli en kurs. Det beror på hur 
dyr läraren/lärarna är i kursen som ska köpas in och därmed kräver olika 
kurser olika antal sökande. En kurs köps inte in om den inte bär sig 
ekonomiskt.  
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4. Finns musik som del av någon valbar kurs vid ert lärosäte? 
 
Tabellen nedan presenterar kurser som inte är obligatoriska, där musik ingår 
som en del tillsammans med andra ämnen så som bild och drama.  
 

                Tabell 4. 
Lärosätets namn Kursens namn/poäng Kursens namn/poäng 
Högskolan i Borås Musik och drama         

30 hp. 
Tanke språk inter- 
aktion 15 hp. M.fl. 

Högskolan Dalarna, 
Falun 

Skapa och kunskapa     
30 hp. 

 

Högskolan på Gotland        Kurser kan finnas vissa år 
Högskolan i Gävle Nej  
Göteborgs universitet Skapande verksamhet   

30hp. 
 

Högskolan i Halmstad Det skapande  
och kunskapande  
barnet. 30 hp. 

 

Högskolan i Kalmar Skapande skola  
estetiska uttrycks- 
former. 1-30 hp. 

Skapande skola  
estetiska uttrycks- 
former. 31-60 hp. 

Karlstads universitet Barn och musik 
30 hp. 

 

Högskolan Kristianstad Språk och skapande.  
(inriktning)  60 hp. 

Lek, utveckling,  
lärande.  
(inriktning) 60 hp. 

Linköpings universitet Den musiska  
människan musik, 
drama och rörelse  
15 hp. 

Estetisk verksamhet  
som väg till kunskap      
15 hp. M.fl. 

Malmö Högskola Lek kultur och  
kommunikation 15 hp.  

Matematik från  
början 15hp. M.fl.  

Mittuniversitetet Estetisk specialisering. 
30hp. 

 

Högskolan i Skövde Nej (endast den  
obligatoriska kursen) 

 

Lärarhögskolan i 
Stockholm 

Att hitta matematiken 
i barnens värld  
(inriktning) 60 hp. 
 

Gitarr I en resurs i  
arbetet med barn och  
ungdomar 7.5 hp. 
M.fl.    

Umeå universitet Nej  
Uppsala universitet Musiskt estetiskt  

lärande med barn           
30hp. 

 

Högskolan Väst Barn estetik och  
lärande 7,5 hp. 

Barnet i matematikens 
och skriftspråkets 
värld 15hp. M.fl. 

Växjö universitet Musikdrama som 
pedagogiskt  
arbetssätt  15 hp. 

Musik som stöd för 
utveckling och lärande 
15hp. M.fl. 

Örebro universitet Nej  
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Vid 14 av 19 lärosäten finns en eller flera kurser där musik ingår som en del 
av kursen. Dessa kurser varierar från 7,5-30 högskolepoäng. Vissa 
uppgiftslämnare angav hela inriktningar på 60 högskolepoäng där musik 
ingick. Fyra lärosäten, Gävle, Skövde, Umeå och Örebro, hade inga valbara 
kurser där musik ingick. Högskolan i Skövde hade dock musik som 
obligatoriskt ämne (se tabell 1), men ingen kurs utöver den där musik ingick. 
Högskolan på Gotland angav att kurser där musik ingick endast finns vissa 
år. 
 
4. 1. 1 Sammanfattning av Lärarutbildningen med inriktning mot  
förskolan tabell 1-4 
 
Undersökningen visar att endast vid 6 av 19 lärosäten är musik ett 
obligatoriskt ämne vid LiF. En överväldigande majoritet av högskolorna och 
universiteten, 13 stycken, har inte musik som obligatoriskt ämne vid LiF. Vid 
de sex lärosäten där musik var ett obligatoriskt ämne kunde ett, Borås, 
redogöra för antal högskolepoäng i en av två delkurser. Högskolorna i 
Halmstad, Kristianstad, Skövde och Högskolan Väst kunde inte ange antal 
högskolepoäng då detta inte fanns specificerat. Informanten vid Karlstads 
universitet lämnade oklara uppgifter då denne inte visste hur det låg till med 
poängspecificeringen mellan de estetiska ämnena i den obligatoriska kursen. 
Vid 11 av de 19 lärosätena finns musik som valbart ämne, men ett av dessa, 
Karlstad, har bara musik med inriktning för grundskolan. Vid högskolan på 
Gotland finns musik endast vid tillräckligt antal sökande. 14 av lärosätena har 
en eller flera kurser där musik ingår som en del av kursen. Fyra lärosäten, 
Gävle, Skövde, Umeå och Örebro, hade inga kurser där musik ingick. Skövde 
hade dock musik som obligatoriskt ämne, men ingen kurs utöver den där 
musik ingick. Högskolan på Gotland angav att kurser där musik ingick endast 
fanns vissa år. Detta var beroende på hur många studenter som sökte kursen. 
För få sökande innebar att kursen inte köptes in från lärarhögskolan i 
Stockholm. 
 
4. 2 Intervjuerna med förskollärarna 
 
De sju förskollärarna i studien arbetar på sju olika förskolor i samma 
skoldistrikt och benämns A-G i detta arbete.39 Alla intervjuer inleddes med att 
förskollärarna informerades om de forskningsetiska principerna. Även 
utgångspunkten för undersökningen, hur LiF ser ut kontra hur ämnet musik 
formuleras i Lpfö 98, klargjordes.  
 
I tabellerna nedan inkluderar ordet pedagoger både barnskötare och 
förskollärare. 
 
 
 

 
 
 

                                                 
39 Rektor 1 är rektor för förskola A, B, D och F, rektor 2 för förskola C, rektor 3. för förskola E och rektor 4. för 
förskola G 
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1. Hur har ni gjort med musikundervisningen hos er? (Den pedagog 
med  mest utbildning, alla pedagoger, beroende på intresse, eller…?) 
 

       Tabell 5. 
Förskola A. Den  intervjuade förskolläraren har alltid 

samlingen. 
Förskola B. Alla pedagoger har samling. 
Förskola C. Alla pedagoger har samling. 
Förskola D. Alla pedagoger har samling. 
Förskola E. Den intervjuade förskolläraren har tillsammans 

med en annan förskollärare alltid samlingen. 
Förskola F. Den intervjuade förskolläraren har oftast samlingen,  

men de andra pedagogerna har samlingen ibland. 
Förskola G. Alla pedagoger har samling. 

 
Samtliga sju förskollärare förknippar musikundervisningen med samlingen, 
fast flera av dem uppger att de även använder sång och musik under andra 
delar av dagen. Fyra av de intervjuade förskollärarna (B, C, D och G) uppger 
att alla pedagoger har samling. På två förskolor (A och E) är det samma 
förskollärare som alltid har samlingen och på en förskola (F) är det oftast den 
intervjuade förskolläraren som har samlingen. Det beror på att det är hon 
som spelar gitarr på hennes avdelning och hon har även ett brinnande 
intresse just för musik. De andra pedagogerna på hennes avdelning har dock 
samlingen ibland. Samlingen fungerar lite olika i praktiken på de olika 
förskolorna, men mycket av innehållet är överrensstämmande. Det som är 
gemensamt är att samlingen är en stund då barn och pedagoger samlas, 
antingen i helgrupp eller i smågrupper, oftast i en ring på golvet och 
tillsammans sjunger, spelar, dansar, samtalar mm. Det som kan skilja är bland 
annat hur man sitter, hur gruppindelningen ser ut och vad man samtalar om. 
 
2. Vilka möjligheter har ni på er förskola för musikundervisning, det 
vill säga finns det olika instrument, är lokalerna lämpliga och har ni 
andra material som behövs? 
 

        Tabell 6. 
Förskola A. Rytminstrument, tillfredsställande lokaler. 
Förskola B. Instrumentlåda, Band-/cd-spelare, musik- 

bakgrundsskivor, tillfredsställande lokaler.  
Förskola C. Lite rytminstrument, musikfilm (Mora träsk), 

tillfredsställande lokaler. 
Förskola D. Instrumentlåda, tillfredsställande lokaler. 
Förskola E. Rytmikinstrument, gitarr, tillfredställande lokaler. 
Förskola F. Lite rytminstrument, gitarr, piano, 

tillfredsställande lokaler. 
Förskola G. Instrumentkorg, gitarr, musikbakgrunds- 

skivor, musikfilm (dagis-tv), tillfredställande 
lokaler. 

 
Samtliga förskollärare säger att de har instrument, men fyra av dem (B, C, D 
och F) påpekar att deras tillgång på instrument är dålig och borde förbättras. 
Två av dessa (B och C) ger dock uttryck för att deras budget inte tillåter 
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inköp av instrument som oftast är väldigt dyra. Förskollärare A och E uppger 
att de har instrument, men att dessa inte används i barngruppen. Alla tycker 
sig ha tillfredsställande lokaler för att bedriva musikundervisning, det vill säga 
att de tycker sig ha tillräckligt med plats för att kunna dansa, spela, ha rörelse 
mm. 
 
3. Vad ingår i musikundervisningen på er förskola? 
 

      Tabell 7. 
Förskola A. Tycker egentligen inte att det lilla de har kan 

räknas som musikundervisning.  
Sånger, rörelsesånger, spela på en trumma någon 
enstaka gång. 

Förskola B. Sjunga, dansa, leka, spela instrument, spela på 
kroppen, allt ingår i musik så som språk och 
matte, umgås med varandra, ha roligt 
tillsammans.  

Förskola C. Sånger, rörelsesånger, dans, spela instrument, 
glädje. 

Förskola D. Sång, dans, lite instrumentspel. 
Förskola E. Sånger, rörelsesånger, dans, dramatisering till  

sånger 
Förskola F. Sång, sånglekar, dans, rytmik spela instrument, 

dramatisering till sånger, använder musiken som  
ett pedagogiskt instrument, glädje och 
gemenskap.   

Förskola G. Sånger, rörelsesånger, dans, rytmik, spela 
instrument. Rytmikgrupp med 4-åringarna.  
(Sång som tröst) 

 
Svaren på fråga 3 varierade mycket från en (A) som inte tycker sig ha något 
som kan räknas som musikundervisning till dem (B, F och G) som använder 
musik till allt, ett pedagogiskt verktyg som plockas in i verksamheten närhelst 
det finns ett behov i barngruppen. Även barnens instrumentspelande 
varierade kraftigt mellan de olika förskolorna. På två ställen (A och E) fick 
barnen inte spela alls. Tre av förskollärarna (C, D och G) svarade att barnen 
fick spela ibland, men förskollärare G tyckte att de borde spela mer. 
Förskollärare D tyckte att barnens instrumentspel var ett stressmoment med 
för hög ljudnivå. De resterande två förskolorna (B och F) använde de 
instrument de hade ganska ofta. Tre av förskollärarna (B, C och F) uttryckte 
också att glädje och gemenskap är mycket viktiga delar av deras 
musikundervisning. Att sjunga sånger med barnen är dock något som är 
gemensamt för alla förskolorna i undersökningen. 
 
Samtliga förskolor använder musik vid firandet av traditioner så som lucia, 
midsommar, jul, påsk mm. 

 
 
 
 
 



 20

4. Spelar någon pedagog på din förskola något instrument vid er 
musikundervisning? 
 

        Tabell 8. 
Förskola A. Nej 
Förskola B. Nej 
Förskola C. Nej inte på den intervjuade förskollärarens 

avdelning. En pedagog på andra avdelningen 
spelar gitarr. 

Förskola D. Nej 
Förskola E. Ja (gitarr). 
Förskola F. Ja flera stycken (gitarr och piano). 
Förskola G. Nej inte vanligtvis (fiol, endast vid traditioner 

som midsommar). 
 

Två av dem (B och G) som arbetar på en förskola där ingen pedagog spelar 
instrument använder sig istället av ett alternativ, nämligen cd-skivor med 
musikbakgrunder. Förskollärare B berättar att hon hälsat på hos en förskola 
som hade en musikanläggning med högtalare i alla hörn som gjorde att 
barnen fick en annan upplevelse av musiken och hon uttrycker en önskan om 
samma sak, men säger att ”det funkar ju lika bra och sätta bandspelaren mitt i 
ringen med barnen”.40 På den avdelning där förskollärare C arbetar finns 
ingen pedagog som spelar något instrument, bara på andra avdelningen. 
Endast vid firande av traditioner så som lucia får förskollärare C:s avdelning 
tillgång till kollegans gitarrspelande. 
 
5. Vilken utbildning i musik fick du under din utbildning till 
förskollärare? 
 

        Tabell 9. 
Förskola A. Musik, rörelse och drama, instrumentbygge och 

spel med dessa, gitarrspel. 
Förskola B. Först musikundervisning i utbildningen till barn- 

skötare, en termin med musik, skapande och 
drama på förskollärarutbildningen.  

Förskola C. Gitarrspel, bygelgitarrspel. 
Förskola D. Skriva egna sånger, gitarr och andra sorts 

instrument, musikal. 
Förskola E. Musik och drama. 
Förskola F. Sång och rytmik, instrumentspel, gitarrspel. 
Förskola G. Sånger och gitarrspel. 

 
Samtliga förskollärare i undersökningen fick musikundervisning under sin 
utbildning. Denna varierade dock både till omfattning och till innehåll. Fyra 
av dem (A, C, D och G) som lärde sig spela gitarr under utbildningen kan 
inte spela idag. Förskollärare A uttrycker det så här ”jag tyckte aldrig jag blev 
så där duktig så att det kändes bekvämt och sitta och spela i barngruppen”.41 

                                                 
40 Intervju med förskollärare B. 
41 Intervju med förskollärare A. 
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Förskollärare D skulle gärna vilja lära sig igen då hon vill kompa till 
förskolebarnens sång. 
 
6. Ingick musikutbildningen du fick under förskollärarutbildningen 
som obligatorisk eller var den självvald? 
 
            Tabell 10. 

Förskola A. Obligatorisk 
Förskola B. Obligatorisk  
Förskola C. Obligatorisk 
Förskola D. Obligatorisk 
Förskola E. Obligatorisk, valde även 

till extra 
Förskola F. Obligatorisk, gitarrspel 

var självvald. 
Förskola G. Obligatorisk 

 
Samtliga sju förskollärare hade obligatorisk musikundervisning under sin 
utbildning. Sex av dem utbildade sig när det var separata utbildningar för 
förskollärare och lärare. Förskollärare E har gått dagens LiF (tog examen 
2006) vid Karlstads universitet, ett av de lärosäten som har musik som 
obligatoriskt ämne (tabell 1).  
 
7. Har du deltagit i någon fortbildning i musik? 
 
            Tabell 11. 

Förskola A. Ja  
Förskola B. Ja 
Förskola C. Nej 
Förskola D. Ja  
Förskola E. Nej inte hunnit. (tog 

examen för ca.1 ½ år 
sedan) 

Förskola F. Ja 
Förskola G. ja 

 
Alla förskollärare utom två (C och E) hade deltagit i fortbildning i musik. 
Förskollärare E, som svarade nej, hade emellertid bara arbetat ungefär 1 år 
som förskollärare (tog examen för ca. 1 ½ år sedan), men ville gärna gå på 
musikalisk fortbildning i framtiden. Förskollärare C säger att annan personal 
på förskolan gått på fortbildning, men inte delgivit de övriga. Två av de 
intervjuade förskollärarna (D och F) ger uttryck för önskan om vidare 
fortbildning inom musik. 
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4. 2. 1 Sammanfattning av intervjuerna med förskollärarna tabell 
5-11 

 
Samtliga sju förskollärare förknippar musikundervisningen med samlingen, 
fast flera av dem talar även om att de använder sång och musik under andra 
delar av dagen. Fyra av de intervjuade förskollärarna (B, C, D och G) uppger 
att alla pedagoger har samling. På två förskolor (A och E) är det samma 
förskollärare som alltid har samlingen och på en förskola (F) är det oftast den 
intervjuade förskolläraren som har samlingen. De andra pedagogerna på 
hennes avdelning har dock samlingen ibland. Samtliga förskollärare säger att 
de har instrument, men fyra av dem (B, C, D och F) säger att deras tillgång 
på instrument är dålig och borde förbättras. Två av dessa (B och C) ger dock 
uttryck för att deras budget inte tillåter inköp av instrument, eftersom dessa 
oftast är väldigt dyra. Förskollärare A och E uppger att de har instrument, 
men att dessa inte används i barngruppen. Alla tycker sig ha tillfredsställande 
lokaler för att bedriva musikundervisning. 

 
Svaren på frågan om vad som ingick i förskolornas musikundervisning 
varierade mycket. Från förskollärare A som inte tycker sig ha något som kan 
räknas som musikundervisning till dem (B, F och G) som använder musik till 
allt. De (B, F och G) ser musik som ett pedagogiskt verktyg som plockas in i 
verksamheten närhelst det finns ett behov i barngruppen. Även barnens 
instrumentspelande varierade kraftigt mellan de olika förskolorna. På två 
ställen (A och E) fick barnen inte spela alls. Tre av förskollärarna (C, D och 
G) svarade att barnen fick spela ibland, men förskollärare G ansåg att de 
borde spela mer. Förskollärare D tyckte att barnens instrumentspel var ett 
stressmoment med för hög ljudnivå. De resterande två förskolorna (B och F) 
använde instrumenten de hade ganska ofta. Tre av förskollärarna (B, C och 
F) uttrycker också att glädje och gemenskap är mycket viktiga delar av deras 
musikundervisning. Att sjunga sånger med barnen och använda musik vid 
firandet av traditioner så som lucia, midsommar, jul, påsk mm. är dock något 
som är gemensamt för alla förskolorna i undersökningen. Två av dem (B och 
G) som arbetar på en förskola där ingen pedagog spelar instrument använder 
sig istället av ett alternativ, nämligen cd-skivor med musikbakgrunder. På den 
avdelning där förskollärare C arbetar finns ingen pedagog som spelar något 
instrument, bara på andra avdelningen. Endast vid firande av traditioner så 
som lucia får förskollärare C: s avdelning tillgång till kollegans gitarrspelande. 
 
Samtliga förskollärare i undersökningen hade obligatorisk musikundervisning 
under sin utbildning. Den varierade dock både till omfattning och till 
innehåll. Alla har gått den gamla förskollärarutbildningen utom förskollärare 
E som har gått dagens LiF vid Karlstads universitet, ett av de lärosäten vilket 
har musik som obligatoriskt ämne (tabell 1.). Fyra av dem (A, C, D och G) 
som lärde sig spela gitarr under utbildningen kan av olika orsaker inte spela 
idag. Vidare har alla utom två (C och E) deltagit i fortbildning i musik. E 
hade emellertid bara arbetat ungefär ett år som förskollärare, men vill gärna 
gå på musikalisk fortbildning i framtiden. Förskollärare C säger att annan 
personal på förskolan gått på fortbildning, men inte delgivit de övriga. Två av 
de intervjuade förskollärarna (D och F) ger uttryck för önskan om vidare 
fortbildning inom musik.  
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5. Diskussion 
 
5.1 Lärarutbildningen 
 
Jag anser att min hypotes om att det finns brister i LiF i ämnet musik, har 
bekräftats av denna undersökning. Endast 6 av 19 lärosäten hade musik som 
obligatoriskt ämne. Därmed kan lärarstudenter på 13 högskolor och 
universitet i Sverige gå hela LiF utan att läsa en enda poäng musik. Samtliga 
lärosäten utom ett (Gävle) i denna rikstäckande undersökning, kunde ändå 
erbjuda sina studenter inom LiF hela kurser i musik eller kurser där musik 
ingick som del av någon kurs. Därmed har studenterna inom LiF möjlighet 
att få musik i sin utbildning om de väljer en sådan kurs. Vid högskolan i 
Gävle var musik inte obligatoriskt och musik fanns inte ens att välja, varken 
som hel eller del av någon kurs inom LiF. Detta trots att Lpfö 98 är en 
förordning utfärdad av regeringen som pedagoger i förskolan ska följa och 
denna understryker vikten av estetiska uttrycksmedel däribland musik. 
 
Jag anser att det finns en hel del vetskap, både från forskning och från annan 
litteratur, som berör vikten av musik. Enligt bl. a. Jederlund (2004) och 
Hodges (1989) har musik betydelse för människans överlevnad och 
välbefinnande. Gardner har enligt Antal Lundström (1997) funnit att musik 
når och påverkar områden i hjärnan som övriga estetiska ämnen inte kan nå. 
Gardner menar dessutom ”att det finns en kärna av musikaliska förmågor 
som krävs för att man ska kunna delta i en kulturs musikliv.”42 Allt detta 
sammantaget gör att jag har svårt att förstå hur man från politiskt håll kan dra 
in på ett område som musik. Detta sker, som Lassbo (2008-05-15) berättar, 
då högskolor och universitet plockar bort kurser som inte måste finnas med i 
lärarutbildningen, på grund av bristande ekonomi. Jag tycker att det verkar 
som om politikerna väljer att inte se, då de inte kan skylla på att det inte finns 
kunskap på området. Är det meningen att våra barn inte ska kunna delta i vår 
kulturs musikliv, något som kan bli resultatet om pedagoger i förskolan och 
skolan inte får tillräcklig utbildning och fortbildning i ämnet musik? Enligt 
Jederlund (2004) skapar musik hela människor. Vad händer om vi berövar 
barnen musiken?  

 
Enligt min mening är LiF inte anpassad till Lpfö 98 och jag anser att glappet 
mellan utbildningen i ämnet musik och läroplanen, kan få stora konsekvenser 
på sikt om inte utbildningen görs om. Eva-Lis Preisz, ordförande i 
Lärarförbundet anser att dåvarande utbildningsminister Lars Lejonborg och 
skolminister Jan Björklunds43 förslag om delade examina i lärarutbildningen 
är omodernt. Hon menar att detta skulle vara en återgång ”som cementerar 
de gamla stadierna i skolan”.44 Jag håller med henne på den punkten då jag 
anser att en gemensam utbildning skapar förutsättningar för barnens livslånga 
lärande och även borde vara en bidragande faktor till att höja statusen för 
pedagoger i förskolan. Det behövs, eftersom en lärare i dag har högre lön än 
en förskollärare trots att de har en gemensam utbildning. Jag bedömer dock 

                                                 
42 Gardner, H. s. 96 
43 Jan Björklund är nu (juni 2008) utbildningsminister och ansvarig för förskola, grund- och gymnasieskola, vuxen-       
    och yrkesutbildning och folkbildning. 
44 Lannvik Duregård, M. (2007). s. 5 
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att valmöjligheten på LiF är för stor, det borde vara fler kurser som är 
obligatoriska. Jag tror att lärarstudenter av okunskap väljer kurser enbart efter 
eget intresse. Detta kan innebära att nyutexaminerade och blivande lärare 
mot yngre åldrar inte har, eller har valt bort delar av den kompetens som 
krävs för att utföra det Lpfö 98 föreskriver. 

 
Den förra regeringen ansåg att barnkulturen behövde stärkas, och tillsatte 
2004 en aktionsgrupp som skulle utreda hur detta skulle kunna ske. Arbetet 
slutfördes i april 2006. En av aktionsgruppens slutsatser var att målen i 
läroplanerna inte kommer att kunna nås utan stora insatser. De framhåller att 
pedagogerna inom bland annat förskolan bör få både utbildning såväl som 
fortbildning om barnkultur.45 De menar även att det inom lärarutbildningarna 
krävs ökade satsningar på kurser om barn och kultur och framhäver att 
sådana kurser borde vara obligatoriska i lärarutbildningen.46 Trots att detta 
framkom i april 2006 verkar inget ha hänt i positivt bemärkelse, snarare 
tvärtom. Enligt Maj Lassbo har många lärosäten med lärarutbildningen dålig 
ekonomi, vilket resulterar i nedskärningar. Dessa görs inom de ämnen som 
regeringen inte kräver ska finnas med i utbildningen, däribland musik. 
Högskolan Dalarna, Falun har fram till nu haft musik som valbart ämne, men 
detta försvinner till hösten på grund av ekonomiska faktorer. Lassbo finner 
detta mycket olyckligt och framhåller att hon anser att musik är ett mycket 
viktigt ämne.47 Hösten 2006 fick vi en ny regering i Sverige och jag ställer mig 
därför frågan om det kan vara en orsak till varför ingen förbättring sker, trots 
att kunskapen om att barnkulturen måste stärkas finns hos aktionsgruppens 
för Barnkultur och presenteras i deras slutsatser. Lpfö 98 är en förordning 
som pedagogerna i förskolan ska följa och staten ställer krav på 
verksamheten utifrån dess innehåll, men pedagogerna får enligt min mening 
inte tillräckligt med stöd och utbildning. Man kan fråga sig hur de styrande 
politikerna tänker när de kräver en viss kvalité på verksamheten i förskolan, 
men inte ger pedagogerna möjligheten att följa direktiven.  
 
Aktionsgruppen för barnkultur som tillsattes av regeringen 2004 menar att få 
forskar om förskolan, vilket innebär att förskolebarnen är ”ganska osynliga i 
forskningen”.48 Jag hoppas att det förslag, som dåvarande utbildningsminister 
Lars Lejonborg och skolminister Jan Björklund lade fram om delad 
lärarutbildning, inte går igenom så som förslaget ser ut i sin helhet. Detta 
skulle betyda att förskollärarutbildningen hamnar på grundnivå i 
Bolognaprocessen, vilket innebär att förskollärare i framtiden inte får 
behörighet till forskarutbildning. Det anser jag skulle vara mycket olyckligt, 
eftersom förskollärare har en djup förförståelse för situationen och 
förhållandena i förskolan och därmed är väl insatta i ämnet. Därför menar jag 
att de är lämpliga som forskare inom förskoleområdet. Eva-Lis Preisz, 
ordförande i Lärarförbundet, ställer även hon sig mycket kritisk till 
Björklunds och Lejonborgs förslag. Hon betonar att blivande förskollärare 
också borde inkluderas i möjligheten till förlängning av utbildningen som är 
förslaget för lärare mot tidigare år.49  

                                                 
45 SOU 2006:45 s. 16 f 
46 SOU 2006:45 s. 18, 98 
47 Lassbo, M. (telefonkontakt 2008-05-15) Studievägledare vid Högskolan Dalarna, Falun. 
48 SOU 2006:45 s. 95 
49 Lannvik Duregård, M. (2007). s. 5 
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5.2 Intervjuer med förskollärarna 
 

Trots att alla förskollärarna i denna studie hade fått obligatorisk 
musikundervisning i sin utbildning var det en förskola (A) som inte tyckte att 
de bedrev något som kunde kallas musikundervisning. Orsaken till detta var 
dock inte bristande utbildning då förskolläraren ansåg att hennes 
musikutbildning var bra. Förskolläraren säger att de hade mer planerad musik 
med instrument förr, men ”vet inte riktigt varför det har tappats bort”.50 Hon 
funderar om det kan bero på att gruppen idag är blandad med olika åldrar 
(från 1-5 år), men säger sedan att detta egentligen inte skulle spela någon roll. 
Hon uttrycker dock att arbetslaget måste diskutera och ta tag i detta.  
 
Enligt Lpfö 98 ska barnens utveckling och lärande främjas genom 
kommunicerande och skapande via olika uttrycksformer, bland annat sång, 
musik, rytmik och dans.51 Förskola A hade alltså inget som kunde kallas 
musikundervisning och pedagogerna brister därmed i följandet av Lpfö 98. 
Av de resterande förskolorna som har musikundervisning, är det flera som 
saknar en del av det som räknas upp i läroplanen, nämligen rytmik. Det finns 
dock en möjlighet att de har någon form av rytmik, men att de glömt att 
räkna upp det som en del av deras musikundervisning. Då jag i denna studie 
endast har undersökt förskolornas musikundervisning kan det vara så att alla 
förskolorna brister på en eller flera punkter i följandet av läroplanen. 
Förskola A har kanske pedagogisk verksamhet på något annat område som 
de andra förskolorna saknar och därmed följer Lpfö 98 i lika stor grad som de 
övriga förskolorna i studien. Att läroplanen inte följs på alla områden är inte 
konstigt. Det finns inte samma praktiska förutsättningar att följa läroplanen i 
den utsträckning som fanns när Lpfö 98 infördes. Lokalerna är ofta inte 
dimensionerade för det barnantal som grupperna numera består av. För bara 
några år sedan var grupperna mindre. Även minskandet av personal per antal 
barn gör att det säger sig självt att pedagogerna sitter i en orimlig sits. Jag 
ställer mig därför åter frågan hur de styrande politikerna tänker när de kräver 
en viss kvalité på verksamheten i förskolan, men inte ger pedagogerna 
möjligheten att följa direktiven. Detta trots att ”huvudmannen ansvarar för 
att förskolan ges förutsättningar att uppfylla läroplanens mål”.52 
  
Enligt Lpfö 98 ska pedagogerna i förskolan ges möjlighet till 
kompetensutveckling för att de ska kunna utföra arbetet på ett professionellt 
sätt.53 Alla utom förskollärare C och E har deltagit i fortbildning i musik (se 
tabell 11). I förskollärare C: s fall är det enligt min mening lite oroväckande 
då hon arbetat länge som förskollärare. Hon säger att någon av kollegorna på 
förskolan har gått på musikfortbildning, ”men jag kan säga att det är ju ingen 
av oss andra som har fått tagit del av det”54 Att hon inte själv fått deltagit i 
fortbildning kan bero på ekonomiska faktorer. Att hon inte delgivits annan 
pedagogs fortbildning anser jag tyder på för dålig pedagogisk styrning från 
rektorns sida. Rektorn är den som måste informera sina pedagoger om att 
fortbildningen ska delges till kollegorna och rektorn måste även se till att det 

                                                 
50 Intervju med förskollärare A. 
51 Skolverket (1998) s. 10 
52 Skolverket (1998) s. 3 
53 Skolverket (1998) s. 4 
54 Intervju med förskollärare C. 
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avsätts tid för detta på arbetsplatsträffarna (APT). Förskollärare E hade heller 
inte gått någon fortbildning i musik, men detta handlade mer om tid. E hade 
bara hunnit arbeta som förskollärare i 1 ½ år, men ville gärna få musikalisk 
fortbildning i framtiden. Förskollärare D och F uttrycker en önskan om 
vidare fortbildning i musik.  
 
De intervjuade förskollärarnas musikundervisning ser alltså mycket olika ut, 
både till innehåll och till kvantitet, men deras förutsättningar verkar vara i 
stort sett de samma. Alla anser att deras lokaler är tillräckligt stora för att 
kunna bedriva musikundervisning, men fyra av förskollärarna (B, C, D och 
F) anser att deras tillgång på instrument är dålig och borde förbättras. 
Budgeten är snäv och tillåter inte inköp av instrument menar förskollärare B 
och C. Eftersom man inte använder de instrument som finns på förskola A 
och E framkom det inte i intervjun om deras tillgång på instrument var dålig. 
Är tillgången dålig kan det vara en möjlig orsak till att de inte använde dem. 
Återigen är det alltså pengar som hindrar barnen i sin musikaliska utveckling. 
Det måste vara oerhört frustrerande att som pedagog se behovet av 
instrument, men veta att ekonomin inte tillåter dessa inköp då instrument 
oftast är väldigt dyra. Förskollärare D berättade att barnen inte fick använda 
instrumenten så ofta då hon ansåg det vara ett stressmoment med för hög 
ljudnivå när alla barnen spelade. Jag anser att detta uttalande säger mer om 
förskolläraren än om barnen55, då det inte är konstigt att det blir en aning 
kaotiskt när barn, rent generellt, som inte är vana att få spela får tag i ett 
instrument. Lyckan att äntligen få spela gör ofta att barnen spelar så mycket 
och så högt som möjligt innan någon hindrar dem. Det är lätt att spelandet 
tar sig sådana uttryck, vilket jag själv erfarit med barn som inte är vana att 
använda instrument. Jag anser att med regelbundet spelande och med regler 
för hur musikstunden med instrument ska se ut kan dessa bli en positiv 
erfarenhet både för barnen och för förskolläraren. 
 
Flera av förskollärarna har på olika vis givit positiva synpunkter på 
undersökningen och musik som ämne, vilket jag tycker bådar gott inför 
framtiden. En annan som intresserat sig för undersökningen är Barbro 
Rotelius, universitetsadjunkt vid Karlstads universitet, som jag talade med 
under min rundringning till Sveriges lärosäten med LiF. Hon ville gärna ta 
del av den färdiga studien då hon var mycket intresserad av att få reda på 
resultatet. Jag menar att allt detta är uttryck för hur viktig musik är för 
människor och hur betydelsefullt det är att musiken bevaras i förskolans 
verksamhet. 
 
 
6. Slutsatser 
 
I denna undersökning har det framkommit att LiF har stora brister i ämnet 
musik. Då endast 6 av 19 lärosäten har obligatorisk musikutbildning innebär 
det att lärarstudenter vid 13 av Sveriges högskolor och universitet kan gå 
genom hela LiF utan att läsa en enda poäng musik. 
 

                                                 
55 Det finns inget i barngruppen som gör att instrumentspelandet blir kaotiskt och högljutt. Gruppen består bara av 
”normala” barn.  



 27

Det är de politiska besluten som måste skapa möjligheter för pedagogerna i 
förskolan att efterfölja det som står i Lpfö 98. I stället händer det som inte får 
hända. Musikutbildningen dras ner på allt fler högskolor och universitet i 
Sverige med LiF på grund av deras dåliga ekonomi. Lärosätena plockar bort 
de ämnen som inte måste finnas med i utbildningen enligt regeringen, 
däribland musik, när ekonomin styr. 
 
Trots att det fanns stora brister i ämnet musik i LiF har detta ännu inte 
påverkat musikundervisningen på de sju förskolor som deltagit i studien. 
Detta beror troligtvis på att undersökningen visade att de intervjuade 
förskollärarna alla utom en hade den gamla förskollärarutbildningen där 
musik ingick som obligatoriskt inslag. Förskollärare E hade gått dagens LiF 
vid Karlstads universitet, ett av de lärosäten som hade musik som 
obligatoriskt ämne. Alla de intervjuade förskollärarna hade därmed fått 
obligatorisk musikutbildning. 
 
Alla förskolor i studien har likvärdiga praktiska möjligheter att bedriva 
musikundervisning och trots att det på flera av förskolorna råder brist på 
instrument så går de ändå att använda. De yttre förutsättningarna, trots 
mindre personal och större barngrupper, finns alltså för musikundervisning. 
Alla förskollärarna har utbildning i musik och därmed finns i dagsläget inga, 
som jag kan se, egentliga hinder för musikundervisning. 
 
 
7. Sammanfattning 
 
Syftet med detta examensarbete var tvåfaldigt, dels att pröva hypotesen att det 
finns brister i ämnet musik i LiF, och dels att se hur Lpfö 98 uppfylls i ämnet 
musik på sju förskolor. Metoden var en varierad intervjumetod och studien 
utgick från tre huvudsakliga frågeställningar med tillhörande följdfrågor. I 
arbetet intervjuades endast förskollärare då undersökningen ställdes i 
förhållande till LiF och Lpfö 98. Studien visade att endast 6 av 19 lärosäten i 
Sverige våren 2008 hade musik som ett obligatoriskt ämne vid LiF och därmed 
anser jag att min hypotes bekräftades. Även om musikutbildningen skiftade 
både till omfattning och till innehåll hade samtliga förskollärare i 
undersökningen obligatorisk musikundervisning under sin utbildning. Trots 
detta varierade musikundervisningen en hel del på de undersökta förskolorna, 
vilket innebär att Lpfö 98 inte alltid följs. Även om kunskap om vikten av musik 
finns hos forskare och andra, verkar det inte som de styrande politikerna 
känner till detta. Det kan de inte göra eftersom deras beslut gör att 
musikundervisningen alltmer försvinner på de lärosäten som har LiF då 
ekonomin får styra. Enligt min mening är därmed LiF inte anpassad till Lpfö 98 
och jag anser att glappet mellan utbildningen i ämnet musik och läroplanen, 
kan få stora konsekvenser på sikt om inte utbildningen görs om.  
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8. Förslag på framtida forskning 
 
Ett förslag på framtida forskning är att om några år göra om denna studie för 
att se om utformning av LiF har givit något utslag i förskolornas 
musikundervisning i form av minskad, eller ingen musikundervisning alls.  
 
Ett annat förslag är att göra en jämförande undersökning av dem som gått 
den gamla förskollärarutbildningen med dem som gått den nya LiF för att se 
om deras musikundervisning i förskoleverksamheten skiljer sig åt. Om det 
visar sig att de som gått den nya LiF inte har musikutbildning kan detta 
medföra en ytterligare dimension till undersökningen genom att se hur detta 
har påverkat hur de har tagit sig an uppgiften med musikundervisningen i 
förskolan. 
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