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Förord 
Detta är ett examensarbete som skrivits fram av två förskollärarstudenter. Vi har fördelat arbetet genom 
att vi har gjort två stycken enskilda intervjuer var samt två stycken gemensamma intervjuer. Vi har 
tillsammans sökt och tagit fram relevant forskning samt skrivit och bearbetat de olika delarna i studien. 
Vi har utmanat varandra vidare genom ständiga reflektioner och diskussioner oss emellan.  
 
Vi vill tacka vår handledare Staffan Löfquist som har handlett oss och utmanat oss vidare i våra tankar. 
Vi vill även rikta ett stort tack till de förskollärarna som gjort denna studie möjlig, utan deras medverkan 
hade denna studie inte varit genomförbar. Vi vill också rikta ett tack till våra anhöriga som stöttat oss 
under skrivandets gång. Avslutningsvis vill vi tacka varandra för att vi har stöttat varandra samt tagit 
lika stort ansvar över arbetet.  
 
Johanna & Sandra 
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Abstrakt  
Denna studie fokuseras mot att undersöka sju förskollärares professionalism med musiken som en 
ämnesrelaterad ingång. Professionalism är ett svårt begrepp att förstå innebörden av då det innefattar 
flera olika delar, ett samspel med andra, en medvetenhet om barnens behov, kunskap om förskolemiljön, ett 
samspel mellan hem och förskola, professionell utveckling, pedagogernas värdegrunder och reflektioner. Syftet 
med denna studie är att förklara sju förskollärares professionalism, vilket analyseras genom deras 
berättelser om hur de arbetar på ett medvetet sätt i sin yrkesroll. Där det särskilda intresset ligger på 
hur professionalismen synliggörs genom musiken. Studien är kvalitativ och det har gjorts 
semistrukturerade intervjuer för att samla in data. 
Musiken har varit en av ingångarna för att lyfta fram den professionella kompetensen där vi tolkar en 
otillräcklig didaktisk kunskap kring musiken i förskolan, samt en delvis medvetenhet kring 
professionalismen.  
 
Nyckelord: Förskollärare, Medvetenhet, Musik, Professionalism, Professionell kompetens, Professionell 
utveckling 
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Inledning 
Alla har en barnsyn, medveten eller omedveten, och beroende på vilken syn man har så påverkar det 
förhållningssättet till barnen i verksamheten (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Beroende på vilken 
kunskap vuxna har för att ta hänsyn till barns perspektiv skapas det olika förutsättningar för 
förståelsen för barns meningsskapande (Pramling Samuelsson, 2015). Vidare skriver författaren om att 
de förutsättningar som lärarna skapat är nära i relation till förväntningarna på det barnet ska lära sig. 
Mål, process och resultat är tre olika sätt som man kan se dessa förutsättningar som (a.a.). Även fast 
målet finns utifrån läroplanen så måste det anpassas till den grad att det fungerar i arbetet 
tillsammans med barnen. Skolinspektionen (2012) skriver även att förskolecheferna behöver se över 
och skapa möjligheter och verktyg för verksamhetsutveckling samt för det systematiska 
kvalitetsarbetet. Skolinspektionen påpekar också att det är påfallande ofta där pedagoger inom 
förskolan uttrycker att de, i förhållande till barnen, försöker ha en medvetenhet men att de sällan har 
reflekterat över vad en sådan medvetenhet skulle kunna innebära i arbetet med barnen. Detta kan i sin 
tur relateras till att det helt eller delvis beror på pedagogernas individuella intresse hur resultatet blir, 
inte den professionella kompetensen (a.a).  
 
Vi har båda ett gemensamt intresse för musik i förskolan och har därför valt att använda det som en 
ingång för att lyfta fram professionalismen i våra intervjuer. Vi har även haft ämnen som 
förskollärarna själva uttryckt ett intresse för som en utgångspunkt i intervjuerna, för att se om det 
uppstår någon skillnad i hur professionalismen framträder beroende på vilket ämne de pratar kring. 
Peterson, Veisson, Hujala, Härkönen, Sandberg, Johansson och Kovacsne Bakosi (2016) beskriver 
professionalismen som ett svårhanterligt område då det innehåller många delar samt att det krävs 
olika förutsättningar och möjligheter för att professionalismen ska kunna komma till uttryck bland 
förskollärarna i deras arbete med barnen. Flera forskare menar att det inte enbart är utbildningen som 
avgör den professionella kompetensen, utan individer har med sig olika yrkeserfarenheter som också 
kan bidra till olika professionella kvalitéer i verksamheten (Åberg & Lenz Taguchi (2005); Ifanti, 
Fotopoulou och Gaziel (2017); Kuisma & Sandberg, 2008).  
 
Utifrån hur forskningen beskriver professionalism har vi upptäckt att vi innan studien saknat en 
djupare förståelse för vad detta begrepp innebär. Under bearbetningen av litteraturen har vi fått en 
större förståelse för professionalism och har därför landat i vårt syfte som speglar vår studie. Syftet 
med denna studie är att förklara sju förskollärares professionalism, vilket analyseras genom deras 
berättelser om hur de arbetar på ett medvetet sätt i sin yrkesroll. Eftersom att musiken är ett 
gemensamt intresse vill vi synliggöra den på något sätt i studien, därför har ett särskilt intresse lagts 
på hur professionalismen synliggörs genom musiken.  
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Bakgrund  
I denna del redogör vi för tidigare forskning kring professionalism och hur vi kopplar det till tidigare 
forskning kring musik i förskolan. Genom denna forskning belyser vi vad professionalism kan 
innebära och forskningen kring musiken fungerar här som en ämnesrelaterad ingång för att närma sig 
professionalismen. Denna forskning kopplas sedan till professionalism i förskolan.  

Professionell kompetens  
Professionalism kan vara ett svårt begrepp att förstå eftersom att det innehåller så många olika aspekter. 
Under detta avsnitt kommer begreppet professionalism att redogöras utifrån forskning, där olika 
aspekter tas upp för att beskriva hur forskningen redogör för de delar som är av stor vikt för att uppnå 
en professionell medvetenhet.  
 
Den pedagogiska kvalitén är något som skapas och utvecklas i samspelet som uppstår mellan 
förskolepersonal och barn. Utövandet av professionalism formas av förskollärares pedagogiska 
medvetenhet kring barns behov, föräldrars förväntningar, förskollärares kunskap om en förskolemiljö 
som bidrar till barnens utveckling, samarbetet mellan förskola och hem samt styrdokumentens riktlinjer 
(Peterson et.al., 2016). Författarna menar att om förskollärare inte besitter en professionell kompetens 
kan de inte heller skapa förutsättningar för barnen att utveckla sina kunskaper och förståelse. Det är 
förskollärarnas ansvar att vägleda och möjliggöra för barnens delaktighet samt skapa nya utmaningar 
för lärande. 
    
Peterson et.als. (2016) studie handlar om att undersöka statusen gällande förskollärares professionalism 
utifrån ett interkulturellt perspektiv. Deras studie är gjord i Estland, Finland, Sverige och Ungern där 
de har genomfört en strukturerad enkätstudie som har skickats ut till och besvarats av förskollärare och 
förskolechefer i de fyra länderna. De sju förutbestämda teman som enkäten innehöll var: 1. Samspel 2. 
Involvering av vårdnadshavare 3. Planering av undervisning för samt utvärdering av barns utveckling 
4. Användningen av undervisningsstrategier 5. Professionell utveckling 6. Skapandet av en tillväxtmiljö 
och 7. Utvecklande värdegrund. Dessa sju olika teman utgör grunderna för en lärares professionalism, 
enligt författarna (a.a.). Då dessa teman är ganska omfattande i sig samt kan vara svåra att förstå och 
hantera, går det att tolka som en anledning till svårigheten att tyda begreppet professionalism.    
     
Den professionella utvecklingen är en flerdimensionell och komplicerad process, menar Ifanti et.al. 
(2017). De har gjort en studie i Grekland, där de jämfört professionalism och professionell utveckling. 
Deras studie riktar sig mot att undersöka lärares uppfattningar om professionalismen och den 
professionella utvecklingen. Sammanlagt medverkade 234 lärare i studien genom att svara på en 
enkätundersökning. I denna studie nämner de att en professionell utveckling är den totala summan av 
formellt och informellt lärande, vilket lärare kan erfara genom en planerad lärmiljö med komplexitet 
och dynamisk förändring. De reflektioner lärare gör, samt hur de agerar, påvisar de kunskaper de erfarit 
under sin yrkestid. Utan lärares reflektioner över verksamheten, arbetslaget och över sig själv är det 
svårt att få en verksamhet där förändring sker utifrån de behov som finns (a.a.). Pramling Samuelsson 
(2015) påpekar även att lärare i vardagliga situationer använder sig av metasamtal1, där barn och vuxna 

                                                   
1 Metasamtal innebär en gemensam reflektion tillsammans med barnen, där de kan utmanas vidare i sina tankar (Pramling 
Samuelsson, 2015).  
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reflekterar tillsammans, samt att de riktar barnens uppmärksamhet utefter vad de vill att barnen ska 
erfara beroende på situation. Metasamtal kan även vara ett bra sätt för att bredda barnens 
reflektionsförmåga, detta kan förslagsvis ske genom att ställa frågor som ger barnen möjlighet att själva 
fundera över och vidareutveckla sina tankegångar. Om pedagogerna alltid ger barnen det “rätta” svaret 
kommer de troligtvis inte heller kunna vidareutveckla sin reflektionsförmåga, vilket i sin tur kan tänkas 
ha ett samband med hur de mognar i sin språkutveckling. Då metasamtal har sin utgångspunkt i 
reflektion skulle man kunna se ett samband till professionalismen, detta genom att reflektion uttryckts 
som en del för att nå professionell utveckling.  
 
Clasen och Jensen de Lópes (2017) har gjort en kvalitativ pilotstudie som är uppdelad i totalt 4 delar. De 
har först genomfört intervjuer för att få en inblick i pedagogernas dagliga verksamhet, sedan 
introducerat och implementerat forskningsprojektet BookFun2 i verksamheten. Det introducerade 
forskningsprojektet har pågått under tre månader och efter dessa tre månader har författarna intervjuat 
de berörda pedagogerna ännu en gång. Syftet med deras studie är att undersöka faktorer som påverkar 
implementeringen av BookFun, att utvärdera hur pedagoger upplever genomförandet och att bedöma 
hur genomförandet har underlättat eller ökat den professionella utvecklingen samt bidragit till social 
integration. För att professionell utveckling ska ske bör den medföra en önskvärd förändring både hos 
förskolläraren och hos barnet, menar författarna. De pedagoger som arbetar inom förskolans 
verksamhet måste överväga att det inte endast är den enskilda individen som påverkar 
professionalismen, utan även relationerna och miljöerna (Peterson et.al., 2016). Flera forskare betonar 
att det är viktigt att ta tillvara på varandras olikheter inom arbetslaget (Åberg & Lenz Taguchi (2005); 
Ifanti et.al. (2017); Kuisma & Sandberg, 2008), det som forskarna däremot menar ska utgöra den 
gemensamma grunden är deras barnsyn, de värden som genomsyrar verksamheten och det 
pedagogiska arbetet. Vidare förespråkar de att lärarna ska ha en nyfiken inställning till sina kompetenta 
kollegor likväl barnens olika förmågor. Genom att ta tillvara på varandras kompetenser skulle det 
kunna medföra en utveckling av den egna professionella kompetensen, detta då det skapar möjligheter 
för nya erfarenheter samt kan medföra en reflektion över sitt eget förhållningssätt. Även om alla 
anställda har samma grundutbildning så finns det fortfarande olika personliga kompetenser som kan 
utgöra olika djup och kvalité beroende på tankesättet som individen har med sig (Åberg & Lenz Taguchi 
(2005); Ifanti et.al. (2017); Kuisma & Sandberg, 2008). Peterson et.al. (2016) menar att genom övning 
skapas den professionella kunskapen, genom deltagare som har en relation till varandra samt från de 
frågor som uppstår i situationer där deltagarna medverkar. Professionalismen kan då förstås som en 
genomsyrande egenskap i verksamheten, som är utvecklad i ömsesidiga relationer då professionella 
personer medverkar i en process där ny kunskap konstrueras som sedan verkställt i praktiken (a.a.). 
Clasen & Jensen de López (2017) argumenterar för att professionalismen utvecklas under reflektion, 
med sig själv eller tillsammans med andra och även i Kuisma och Sandbergs (2008) studie drar de en 
slutsats att professionalismen utvecklas genom att förskollärarna tillsammans med arbetslaget och 
barnen reflekterar över det de gör.  
  
I Kuisma och Sandbergs (2008) artikel diskuteras de olika sätten studenter och förskollärare vid två 
svenska universitetet tolkar begreppet professionalism. Denna artikel bygger på en enkät vilket 30 

                                                   
2 På danska heter projektet “LæseLeg”. BookFun innehåller ett specifikt pedagogiskt material som stärker barnens språkförmågor 
och självförtroende genom att aktivt engagera dem i att läsa berättelser högt.  
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studenter respektive 27 förskollärare besvarade. Analyseringen har skett ur två olika perspektiv, från 
studenternas och från förskollärarnas perspektiv. Fokuset låg på informantens tankar i variation med 
erfarenheter och begrepp. Enkäterna var ostrukturerade för att förskollärare och elever skulle kunna 
uttrycka sina uppfattningar med så lite begränsningar som möjligt. Resultatet är presenterat utifrån fyra 
teman: studenters och förskollärares antaganden om professionalism, att agera som en professionell lärare, 
professionell utveckling samt professionalismen i relation till andra yrken. Resultatet visar även att både 
elevers och förskollärares uppfattningar om professionalism härstammar från kunskap. 
Professionalism kan också handla om praktiska handlingar på ett kompetent sätt, dessutom var 
”förmåga och erfarenhet” i fokus utifrån resultatet författarna har skrivit fram (a.a.). Ifanti et.al. (2017) 
skriver att de har upptäckt att när det gäller professionalism tenderar de flesta lärare att värdera vikten 
av samarbete med sina kollegor, vårdnadshavare och studenter. Det pedagogiska intresset för 
studenterna och deras mål är också någonting som betonas. I en verksamhet som förskolan är det viktigt 
att arbetslaget delar samma värderingar, idéer och olika sätt att förstå yrket (Riddersporre, 2012; Ehrlin, 
2014). Författarna skriver även om pedagogers gemensamma bekymmer kring fortbildning, de 
uttrycker en saknad av någon slags fortbildning som kan öka deras kompetens samt kunskap kring att 
utvecklas i sin professionella roll. 
 
Utifrån den tidigare forskning som tagits upp kring professionalismen i detta avsnitt, går det att urskilja 
ett gemensamt uttryck för svårigheten att definiera begreppet professionalism. Forskarna beskriver 
olika delar som utgör professionalism och har dessa områden som gemensamma nämnare för vad 
professionalism innefattar: ett samspel med andra, en medvetenhet om barnens behov, kunskap om 
förskolemiljön, ett samspel mellan hem och förskola, professionell utveckling, pedagogernas värdegrunder och 
reflektioner. Genom detta går det att dra slutsatsen att begreppet professionalism är väldigt komplext, 
med många delar som ska implementeras för att uppnå ett professionellt arbetssätt. 

Musiken i relation till professionalism  
I detta avsnitt redogörs det för hur musiken kan relateras till begreppet professionalism. Musiken 
presenteras för att underlätta synliggörandet av begreppet professionalism. Musiken presenteras ur en 
utbildningsaspekt, erfarenhetsaspekt samt vilka möjligheter och förutsättningar som ges för musik i 
förskolan.  
 
Kuisma och Sandberg (2008) skriver i deras resultat att det går att se begreppet professionalism på två 
sätt. Det ena är en kunskap som uppnåtts genom vetenskaplig utbildning, det andra är att 
professionalismen kan mätas genom de erfarenheter som uppnåtts i praktiska aktiviteter tillsammans 
med kollegor, barn och föräldrar. Både utbildning och erfarenhet bidrar till ökade möjligheter för 
förskollärare att kunna ge barnen de bästa möjliga förutsättningarna för ett livslångt lärande. Ehrlin 
och Gustavsson (2015) påpekar dock att studenterna i deras studie varken får didaktisk inspiration 
eller reflektion kring musiken i någon större utsträckning under utbildningen. Under 1900-talet 
ansågs det att musiken var viktig att utveckla inom förskolan, därför fanns det då ett krav på 
förskollärare att kunna sjunga eller spela piano (Ehrlin & Gustavsson, 2015; Ehrlin, 2014). Ehrlin och 
Gustavsson (2015) skriver om hur förskollärarutbildningen fokuseras på innehållsområden såsom 
språk, matematik, teknik och vetenskap men även dokumentation och utvärdering. De estetiska 
ämnena har historiskt spelat en stor roll i förskolan, men idag är det endast några få högskolepoäng 
som är dedikerade till musiken och andra estetiska ämnen (Ehrlin & Gustavsson, 2015; Ehrlin, 2014). 
Ehrlin och Gustavsson genomförde sin studie på ett universitet i Sverige, där de har fokuserat på 
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förskollärarstudenter som går en inriktning med musik. Deras studie syftar till att utforska 
studenternas förståelse av sig själv som musikaliska, deras framtida yrke som förskollärare samt hur 
utbildningen förbereder för detta. Författarna skriver att studiens övergripande syfte är att 
studenterna ska erövra nya kunskaper som kan bidra till den professionella utvecklingen av deras 
musikaliska förmågor. Utav två studiegrupper som går i samma klass har en deltagit genom 
gruppintervjuer och den andra genom att svara på en enkät. 16 av 25 elever från den första 
studiegruppen deltog i en gruppintervju och 30 av 32 elever från den andra studiegruppen svarade på 
en enkät. Enkätstudien fungerade som ett kompletterande material som gav forskarna möjlighet att se 
om de erfarenheter och förväntningar studiegrupperna hade kunde relateras till varandra. Ehrlin och 
Gustavsson skriver att även fast de flesta förskollärarstudenter som deltog i studien inte hade valt 
utbildningen på grund av att den var musikinriktad, så visar resultatet att det har genererat ett 
intresse för användningen av musik i förskolan. Vidare skriver de att studenter behöver mer praktisk 
erfarenhet för att öka den didaktiska medvetenheten, vilket kan leda till en ökad professionell 
kompetens i deras framtida yrkesroll.  
      
Ehrlin (2014) menar att eftersom läroplanen ger utrymme för olika tolkningar kan förskollärarnas 
intresse påverka vad det läggs fokus på i förskolan. Kim och Kemple (2011) menar i sin tur att det är de 
personliga erfarenheterna av musik som påverkar intresset och tron på att musik har en positiv inverkan 
på barns inlärning. De pedagoger som har positiva erfarenheter av musik har benägenhet att använda 
musiken i undervisningen och har en tro på att det kommer berika barnen (Ehrlin, 2014; Kim & Kemple, 
2011). Ehrlins studie visar på att lärarstudenter behöver få en bra utbildning inom musik då de är 
framtidens förskollärare och förskolechefer. Det kan ta tid att utveckla färdigheter inom musik samt att 
bli bekväm med att lära ut det. Ehrlin skriver att då det står i läroplanen att musik ska ha en plats i 
förskolans verksamhet behöver också förskolecheferna se till att pedagogerna har tillräckliga kunskaper 
inom musik. Utifrån det forskarna skriver går det att koppla till att utbildningen är central för att 
pedagoger ska kunna utvecklas i sin professionella roll. Vidare kan det ses som att förskolechefen har 
ett ansvar att skapa de förutsättningar pedagogerna behöver för att utveckla sin professionalism, genom 
till exempel föreläsningar eller nätverksträffar.  
 
Kim och Kemples (2011) studie, som är genomförd i USA, undersöker förskollärarstudenters 
uppfattningar om musikens vikt i förskolan samt eventuella faktorer som påverkat detta. Det var 65 
förskollärarstudenter som deltog i denna undersökning. Författarna undersökte detta genom att dela ut 
enkäter till studenterna och sedan uppföljningsintervjuer med tre utav deltagarna. Kim och Kemple 
gjorde ett urval inför intervjuerna genom att först kategorisera studenterna i låg/mellan/hög tro om 
musikens vikt i förskolan för att sedan slumpmässigt välja ut en i varje kategori. Kim & Kemple har i 
deras studie kommit fram till att personliga erfarenheter av musik påverkar pedagogernas intresse av 
att använda den i förskolan, därför är det också viktigt att skapa positiva erfarenheter kring musiken. 
Söderman (2012) belyser dock vikten av att som pedagog få bli inspirerad av musiken och inte låta sin 
erfarenhet bli ett hinder och en begränsning, utan se det snarare som en möjlighet. Jederlund (2011) 
skriver i sin tur hur samhället har kvar det gamla synsättet där musik klassas som bra eller dåligt, eller 
att någon sjunger rent eller falskt. Han menar att skolan bör ta mer fasta på musikens egenskap som en 
social och personlig aspekt, än dess egenskap som produkt, och att det viktigaste är det förhållningssätt 
pedagoger har till barnen, musiken och språket. Detta förhållningssätt kan relateras till en del i 
professionalismen, pedagogernas värdegrund och reflektioner, som i sin tur kan ses som att den utgör de 
möjligheter och förutsättningar som skapas i förskolan.  
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Förskolorna i Sverige är målorienterade, där både förskolechefer och förskollärare har ett stort 
inflytande över hur de ska uppfylla de nationella målen som presenteras i förskolans läroplan. Det 
personliga intresset och engagemanget i särskilda ämnen skulle därför kunna vara avgörande för de 
didaktiska val som görs på förskolan. Om varken förskolechef eller någon av pedagogerna på förskolan 
är intresserade av ett visst ämne finns det en risk för att läroplanens mål i relation till ämnet kommer 
att få en mer oväsentlig roll i förskolans verksamhet (Ehrlin, 2014). Detta innebär möjligtvis också att 
pedagogernas intresse påverkar hur den professionella rollen tillämpas i förskolan. Ehrlin menar att det 
tar tid att bli bekväm med att använda musik som ett verktyg för undervisning. Eftersom förskolans 
läroplan anger att musik ska ha en plats i förskolan bör förskolecheferna också se till att förskollärare 
har den nödvändiga musikaliska kunskapen, de praktiska färdigheterna och självförtroende att sjunga 
samt spela instrument i förskolan, oavsett om ingen i förskolan har ett särskilt intresse för musiken. 
Förskolechefer är en förebild på förskolan och behöver vara medveten om det (Ehrlin, 2014).  

Barnens vardag speglas av professionalism 
Vissa barn spenderar stor del av sin vardag på förskolan, därför kommer detta avsnitt att avgränsas till 
hur professionalismen återspeglas i barnens vardag. Genom att pedagogerna lyfter barnen till en aktiv 
del av verksamheten skulle detta kunna kopplas tillbaka till hur professionalismens två delar, 
medvetenhet om barnens behov samt kunskap om förskolemiljön, beskrivs.  
 
Åberg & Lenz Taguchi (2005) skriver om pedagogernas ansvar att ha barnens frågor och intressen som 
drivkraft och ständigt måste vara beredd på förändringar. Samlingarna till exempel, som allt annat, ska 
hela tiden diskuteras, utvecklas och förnyas om det ska bli en meningsfull stund för både barnen och 
pedagogerna. De menar dock att bara för att man har barnens frågor i fokus så innebär inte det att man 
kan lämna över allt ansvar för innehållet till barnen utan det kräver att vi pedagoger gör kloka val och 
hela tiden har en medvetenhet om syftet med aktiviteterna. ”Vi ger barnen en röst, vi synliggör barnen och 
bjuder in till delaktighet, men vi får aldrig ge upp vårt ansvar som vuxna” (a.a., s. 43). Att utgå ifrån barnens 
egna intressen och frågor gäller inte bara vid vissa tillfällen utan ska spegla hela vardagen i förskolan 
(a.a.). De idéer som barnen delar med sig till förskollärare måste tas hand om och reflekteras kring för 
att sedan omsättas till verksamheten på ett ansvarsfullt sätt (a.a.). Författarna fortsätter genom att 
betona vikten av att lyssna till barnens egna tankar när de planerar och utformar verksamheten. Genom 
att ge barnen möjlighet att ta ansvar för, samt vara delaktiga i att tänka kring deras egen vardag gör det 
skillnad för hur dagen utformas (a.a.). Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att barnens egna intressen 
glöms bort under rutinsituationerna. Det finns risker med att rutiner finns och körs på samma gamla 
vanliga sätt och har samma innehåll utan att det görs någon reflektion över barnens egna intressen och 
delaktighet (a.a.). Vidare betonar författarna vikten av reflektion, både över sig själva och arbetssättet, 
för att kunna ge barnen så bra chanser som möjligt för att skapa en delaktig och demokratisk 
verksamhet. Pedagogerna har det yttersta ansvaret för att göra barnen delaktiga genom att skapa 
möjligheter för att kunna vara med att påverka sin egen vardag (a.a.). Kuisma och Sandberg (2008) 
menar att reflektion leder till en förändring och något nytt i arbetet. För att kunna använda reflektion 
behöver förskollärare grunda sig i teorier, perspektiv och kunskap inom flera områden i både 
diskussioner men även i sociala relationer i förskolor. Som vi nämnt i tidigare avsnitt är en del av 
professionalismen att kunna planera och utveckla verksamheten utifrån barnens intressen, metasamtal 
blir då en viktig del för att synliggöra barnens tankar och intressen. Detta skulle då kunna relateras till 
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en annan del av professionalismen då pedagogerna möjliggör för planering och utveckling av 
verksamheten med barnens intressen och behov i åtanke.  
 

Musiken och språket i relation till professionalism 	
Professionalismens delar, samspel med andra samt pedagogers medvetenhet kring utformning av 
verksamheten, tas upp i detta avsnitt med en ingång i musiken och språket för att lättare synliggöra dessa.  
 
Jederlund (2011) beskriver barns språkliga och musikaliska utveckling, där han menar att dessa är nära 
sammankopplade och påverkar varandra. Han skriver om språkets och musikens betydelse för lärande 
och han går in på bland annat kommunikationsutveckling men även läran om språkets ljudegenskaper 
och dess betydelse för språkutvecklingen. Jederlund beskriver musikens och språkets gemensamma 
nämnare och hur det långt tillbaka kan ha funnits ett kommunikationssystem som är baserat på dessa 
gemensamma element. De element som är gemensamma i musiken och språket är ljud, melodi, rytm 
och rörelse (a.a.). Jederlund menar att musik och språk i ett evolutionsperspektiv är nära besläktade och 
att det är först under vår egen arts historia som de två blivit så tydligt åtskilda.  
      
Ehrlins (2014) artikel är baserad på en studie som är gjord på två svenska förskolor som befinner sig i 
mångkulturella områden, där nästan alla förskolebarn är flerspråkiga. Dessa två förskolor använder 
musik som verktyg för att stimulera språk och den sociala utvecklingen. Ehrlin har i efterhand skrivit 
en artikel med detta som grund. Hon har utvecklat studien genom att använda en förskola utan någon 
speciell inriktning mot musik, detta för att kunna jämföra hur förskolorna arbetar på ett medvetet sätt 
med musik och språk i relation till varandra. Den här etnografiska studien är baserad på intervjuer och 
observationer där man undersöker hur ledarskapet på de tre förskolorna har påverkat de didaktiska 
valen som gjorts. Forskaren har utgått från ett sociokulturellt perspektiv och i analysen använder hon 
sig av ett hermeneutiskt perspektiv. 11 förskollärare och förskolechefer intervjuades, och 
observationerna gjordes under 12 dagar i följd av varandra. Detta gjordes på alla tre förskolor då 
intervjuerna och observationerna genomfördes parallellt vid respektive förskola. Intervjuerna var 
semistrukturerade där det var fokus på informantens tankar och idéer. Bland de två förskolorna som 
använder musiken som ett verktyg framkommer det i resultatet att förskollärarna och förskolechefen 
betonar vikten vid barns deltagande vid språkutvecklande musikaktiviteter samt att de förstärker 
barnens vilja och självförtroende genom deltagandet.  
      
Jederlund (2011) menar att musik i förskolan utvecklar tal- och språkutvecklingen samt att barn med 
olika ursprung och förutsättningar genom musiken kan utvecklas tillsammans och ha roligt och må bra. 
Barnens utveckling stärks på många sätt via rörelseaktiviteter och genom rörelser till sånger förstärks 
meningsinnehållet och det underlättar inlärningen (Jederlund, 2011). Jederlund beskriver musiken som 
förmedlande, där känslorna kan komma till uttryck samt att musiken skapar sociala relationer och en 
gemenskap ur ett kulturellt perspektiv. 
      
Slutligen kan det förstås som att språket har en central roll i förskolan samt att pedagogers 
professionella kompetens utgör möjligheterna för att få uttrycka språket på olika sätt. Detta kan ske 
genom musiken vilket forskarna som nämnts i detta avsnitt betonar. Man skulle kunna se ett samband 
till två utav professionalismens grunddelar, dels samspelet med andra vilket sker genom ett gemensamt 
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musicerande för att förstärka språket. Dels pedagogernas medvetenhet kring utformningen av 
förskolemiljön, för att möjliggöra musiken och språket på ett lustfyllt sätt.  

Musik som verktyg för barns utveckling  
Under detta avsnitt beskrivs professionalismen som en infallsvinkel i användningen av musik som 
verktyg för att främja barns utveckling.  
 
Lagerlöf (2015) skriver att i samtida samhällen är barn involverade i musik genom olika slags miljöer, 
till exempel sociala och kulturella miljöer. Lagerlöf (2015) nämner Green (2008) som understryker att 
lärare som undervisar musik behöver kombinera deras professionella kunskaper med barns 
musikrepertoar, det vill säga vad de uttrycker som deras egen musikkultur i deras lek med andra barn. 
Oberoende på vart man kommer ifrån, om man har en musikalisk talang eller inte så kan alla skapa 
musik (Riddersporre, 2012). Det är bevisat att om man använder sig av musik, sång och rytm så sker 
det en inlärning (Ferm Thorgersen, 2012). Uddén (2004) menar även att barnens olika sinnen samverkar 
och tar emot olika intryck såsom ljud, sånger och musik. Sinnena registrerar och organiserar intrycken 
och det får barnen att direkt reagera motoriskt (a.a.).  
 
Genom att använda sig utav olika hjälpmedel samt olika tillvägagångssätt ges barnen desto fler 
möjligheter och förutsättningar för utveckling och lärande. Genom musik och gestaltning kan man 
förmedla budskap på ett annat sätt än det verbala, musik ger utrymme för att uttrycka sig på ”ett annat 
språk” (Kim & Kemple, 2011). De menar att musiken kan ses som ett sätt att kommunicera med andra 
samt synliggöra sina tankar, känslor och ta kontakt med andra. Genom att skapa sin egen musik får 
barnen en möjlighet att uttrycka sina känslor genom skapande, musiken blir ett utlopp för känslor som 
kanske inte går att sätta ord på (Nilsson, 2012). Utifrån detta skulle man alltså kunna se musiken som 
ett språk som alla har en gemensam grund i. Riddersporre (2012) betonar att musiken har en stor 
betydelse för förskolebarn. Kanske framförallt att möta, ta tillvara på och bygga vidare på barns tidigare 
erfarenheter av musik när de kommer till förskolan. Barns tidigare erfarenheter av musik kommer 
sannolikt från hemmiljön och genom att ha dessa erfarenheter i åtanke tar pedagogerna också tillvara 
på relationen mellan hem och förskola, vilket nämns som en del i professionalismen. 

Sammanfattning av forskningsläget  
Forskning kring professionalism går relativt lätt att hitta, däremot är det svårare att hitta forskning 
som berör musikens inverkan i förskolan där professionalismen tas upp. Inom båda dessa områden 
har vi inte haft några problem med att hitta nyare forskning, det vill säga inom de närmsta åren.  
 
Som tidigare nämnt är professionalism ett komplext begrepp, forskningen påvisar att det är både svårt 
att förstå innebörden av begreppet samt att uppnå en nivå där man praktiskt kan arbeta med de delar 
som forskarna uttryckt som professionalism.  
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Syfte  
Syftet med denna studie är att förklara sju förskollärares professionalism, vilket analyseras genom 
deras berättelser om hur de arbetar på ett medvetet sätt i sin yrkesroll. Ett särskilt intresse ligger på 
hur professionalismen synliggörs genom musiken.  
 
Vi analyserar utifrån nedanstående frågeställningar, detta görs utifrån hur professionalismen beskrivs 
av tidigare forskning som presenterats i bakgrunden.  
 

• Hur framkommer förskollärarnas professionella medvetenhet?  
• Framkommer det skillnader i den professionella medvetenheten beroende på vilket ämne de 

pratar kring? 
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Metod  
I den här delen redogör vi vilket metodval vi gjort, där vi även presenterar anledningen till varför vi valt 
denna metod. Under rubriken datainsamlingsmetod redogör vi för hur vi har samlat in all data. Vidare 
presenteras urvalet samt genomförandet av metoden där det presenteras vilka vi har intervjuat samt hur 
vi gått tillväga före, under och efter intervjuerna. I de sista rubrikerna databearbetning och analys samt 
forskningsetiska överväganden presenteras det hur vi har analyserat data samt vilka etiska aspekter som 
vi tar ställning till. Som avslut kommer en metoddiskussion där vi diskuterar kring de olika delarna i 
metoden.  

Metodval 
Denna studie är av en kvalitativ karaktär där semistrukturerade intervjuer har använts för att samla in 
empiri. Genom användningen av semistrukturerade intervjuer har intervjuaren möjlighet att anpassa 
frågorna, där de kan ställas utan inbördes ordning (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 
Semistrukturerad intervju innebär att det förbereds öppna frågor och sedan ställs följdfrågor som är 
relevanta i förhållande till de svar man får (a.a.), vilket är något vi har gjort. Den kvalitativa metoden 
med intervju är en mycket användbar metod för att synliggöra informanternas erfarenheter samt 
uppfattningar inom ett problemområde (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014; 
Løkken & Søbstad, 1995). Eftersom att denna studie strävar efter informanternas djupare uttryck anses 
denna metod relevant i förhållande till vår studie. Anteckningar gjordes under intervjuerna för att 
notera det som inte hördes genom röstinspelningarna, detta innefattar olika gester eller en beskrivning 
av rummet. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) beskriver hur denna intervjustruktur kan vara en 
fördel, då det är lättare att anpassa sig beroende på vilken situation man befinner sig i under intervjun.  

Datainsamlingsmetod 
Röstinspelningar har använts för att underlätta intervjun, då det ger ett annat intryck än om det 
antecknas med penna och papper. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) poängterar att det är viktigt att 
anteckna under intervjuns gång även om man gör någon form av inspelning, vilket är en metod som 
använts för att komplettera datainsamlingen inför denna studie. Allt det talade är inspelat men vi har 
även noterat förskollärarnas kroppsspråk och ansiktsuttryck samt den fysiska miljön under intervjun. 
Genom att göra röstinspelning är det lättare att ha sitt fokus på den som intervjuas och ger även lättare 
möjligheter att hinna anteckna miljön och kroppsspråket (a.a.). Det ger även möjlighet att kunna gå 
tillbaka till intervjun och granska de svar som getts, för att sedan på ett så trovärdigt sätt som möjligt 
kunna återge det som sagts (Bryman, 2018). Efter varje intervju påbörjades transkriberingen omgående 
för att inte glömma de viktiga delarna. Eftersom att kvalitativa forskade ofta är intresserade av vad 
informanterna säger samt hur de säger det så är det av stor vikt att man tydligt redogör för allt som 
ingått i intervjun (a.a.). Transkriberingen skrevs därför med stor noggrannhet så att det kunde tolkas så 
sanningsenligt som möjligt, detta innefattar då även avbrott, skratt eller andra pauser som blivit under 
intervjun. Transkriberingen har därefter bearbetats med hjälp av ett analysschema. De noteringar som 
gjorts under intervjuerna har tagits i beaktande under analysarbetet.  

Urval 
Studien baseras på intervjuer med sju förskollärare. Orsaken till att avgränsningen till förskollärare har 
gjorts är för att förskollärarutbildningen då utgör en gemensam grund för alla informanter, då detta 
kändes mest relevant inför vårt kommande yrke. Det lades stor vikt vid att vi inte hade någon tidigare 
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relation till informanterna då vi inte ville påverka trovärdigheten. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) 
betonar att det är viktigt att noggrant reflektera över de urval som görs inför intervjuer. Intervjuerna är 
genomförda på kommunala förskolor som inte har några särskilda ämnesinriktningar, eftersom att de 
inte har någon särskild relevans för vår studie då vi inte är ute efter att synliggöra enstaka ämnen. Vi är 
inte heller ute efter att söka efter rätt eller fel svar, därav la vi ingen vikt vid förskolornas inriktningar. 
De berörda förskolorna ligger på olika geografiska orter.  

Genomförande 
I första hand tog vi kontakt med förskollärarna för att se om förskollärarna hade möjlighet att ta emot 
oss för intervju. Förskollärarna kontaktades genom telefonsamtal där vi då presenterade oss samt gav 
ut övergripande information om studien och dess syfte. När de bekräftat att de ville medverka i vår 
studie bestämdes det ett datum och en tid utifrån förskollärarnas tillgänglighet. Sedan skickades det ut 
ett missiv (Se Bilaga 1), där det stod grundläggande information om studien, där det informerades om 
de etiska aspekterna, syfte och tidsramen för intervjun. Eftersom att vi inte ville att svaren på våra 
intervjufrågor (Se Bilaga 2) skulle vara konstruerade på något sätt så valde vi att inte skicka ut frågorna 
i förväg, detta för att intervjupersonerna inte heller skulle påverkas av andra innan intervjun.  
 
Vi genomförde två varsina intervjuer och två stycken gemensamt vilket totalt utgjorde sex stycken 
intervjuer. Anledningen till att vi valde att göra två intervjuer gemensamt var dels för att en utav oss 
skulle kunna anteckna kroppsspråket i förhållande till tid och uttryck, för att leda till en mer 
sanningsenlig tolkning. Dels var det även för att vi kunde hjälpa varandra med följdfrågorna så att 
intervjuerna skulle generera så mycket material som möjligt. En utav dessa sex intervjuer genomfördes 
med en utav oss och två informanter under samma intervju, detta för att det uttryckligen var en önskan 
från förskollärarna att vara två stycken under intervjun.  
 
Intervjuerna skedde i enskilda rum på informanternas arbetsplatser där vi kunde prata utan yttre 
påverkningar samt för att informanterna skulle känna en trygghet i att deras tankar, erfarenheter och 
uppfattningar stannar mellan oss i rummet. Detta gjordes också för att säkerställa kvalitén på 
röstinspelningen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Intervjuerna tog mellan 30–40 minuter och som, 
efter ytterligare ett godkännande, spelades in genom röstinspelning. Allt eftersom intervjuerna fortgick 
formulerade vi följdfrågor i ambition att respondenterna skulle uttrycka sig på ett djupare plan. Utifrån 
att intervjuerna var semistrukturerade kunde vi anpassa våra frågor utifrån pedagogernas egna 
intresse. Om och när den angivna tiden för intervjun gick ut så informerades respondenterna om detta. 
Det var då upp till respondenterna själva att avgöra om de ville fortsätta intervjun eller att avsluta.  
 
Efter varje genomförd intervju erbjöd vi intervjupersonerna att ta del av transkriberingen, vilket vissa 
valde bort. Utifrån Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) är det viktigt att vederbörande intervjuperson 
kan skyddas i den sociala miljö där intervjun utgår ifrån. Med detta i åtanke erbjöd vi dem därför att ta 
del utav transkriberingen för att få en chans till att omformulera sig eller en ytterligare möjlighet att 
lägga till eller ta bort. Alla intervjupersoner har även fått erbjudande om att ta del av vårt slutgiltiga 
arbete.  
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Databearbetning och analys 

Under bearbetningen av empirin analyserades transkriberingarna utifrån olika kategorier som 
upptäckts under genomläsning av all insamlade data. Dessa kategorier blev uppdelade i rubriker med 
nyckelord för att synliggöra likheter i informanternas svar (Bryman, 2018), denna kategorisering för 
analysarbetet kom att kallas för ett analysschema. Analysen har även fungerat som en jämförelse, de 
skillnader och likheter som fanns i olika kategorier och de relaterade kategorier ställdes sedan mot den 
tidigare forskning som presenterats i studien.  

Forskningsetiska överväganden 
Under denna studie har vi utgått från de fyra forskningsetiska grundreglerna som Vetenskapsrådet 
(2017) presenterar. Informationskravet innebär att syftet med studien ska informeras till alla deltagare, 
vilket gjordes både i missiv samt vid första möte. Samtyckeskravet innebär att informanterna själva avgör 
deras medverkan i studien, alltså att vi har meddelat att de får avbryta före, under eller efter intervjun 
om de önskar. Konfidentialitetskravet menas med att man hanterar personuppgifter med så stor 
konfidentialitet som möjligt, alltså ingen information kring deltagarna har delgetts till andra än oss. 
Nyttjandekravet handlar om att den insamlade datan endast brukas i syfte för denna studie, allt material 
kommer att raderas efter godkänt arbete. Vi har informerat om dessa forskningsetiska principer både i 
text och tal direkt till informanterna. Deltagarna i denna studie är anonyma där alla eventuella namn är 
fingerade och orterna är endast kända för oss. Vi har vid början av varje intervju återigen frågat om 
tillstånd för inspelning. Vi spelade enbart in det talade mellan båda parter för att stötta informanternas 
integritet. Vi förklarade även att det röstinspelade materialet endast kommer att höras utav oss som 
skriver transkriberingen samt att syftet är för att svaren ska kunna analyseras vid upprepade tillfällen 
och därmed kan svaren nyanseras och andra dimensioner kan framträda.  
 
Eftersom att vi enbart interagerade tillsammans med förskollärarna samt gjorde en röstinspelning där 
bara intervjupersonerna hördes så var det inte av betydelse att skicka ut information till varken 
föräldrar eller förskolechefer, utan vi valde att enbart skicka ut ett informationsbrev till de berörda där 
det fanns information om vilka vi var, kort information om intervjun samt de etiska övervägandena.  

Metoddiskussion 
Efter att vi genomfört våra pilotstudier, där vi provat på intervjumetoden med liknande frågor, så fann 
vi det naturligt att använda oss av just denna metod då vi kunde se att det genererade det vi ville 
undersöka och uppnå genom intervjuerna. Vi har upptäckt både för- och nackdelar med användningen 
av intervjuer. De fördelar vi väljer att belysa är möjligheten till valfri strukturering och den personliga 
kontakten med informanterna 
 
Möjligheten till den valfria strukturen kring intervjuerna har gjort att vi kunnat anpassa vår metod 
utifrån det vi vill uppnå med studien. Valet att en genomföra semistrukturerad intervju har gett oss 
möjlighet att utveckla intervjufrågorna och följdfrågorna utifrån vår förståelse. Intervjuerna har vi även 
upplevt som utvecklande från vår sida utifrån de dialoger som semistrukturerade intervjuer bjuder in 
till. Den personliga kontakten har fungerat som en bidragande faktor under analyserna då vi upplever 
att vi tar med oss en uppfattning om informanten. Den personliga kontakten ger oss möjligheten att se 
och tolka informanternas kroppsspråk, detta kan leda till en mer sanningsenlig tolkning av empirin 
samtidigt som det kan minska trovärdigheten till vår studie då det blir svårt att vara objektiv.  
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De nackdelar vi har upptäckt av att genomföra intervjuer är tidsbegränsningen av denna studie. 
Eftersom vi har väldigt begränsat med tid så blir det automatiskt en svårighet att genomföra flera längre 
intervjuer där informanterna får chans att vidareutveckla och gå djupare in på området. Kvalitén i 
intervjuerna påverkas beroende på hur vana informanterna är av att bli intervjuade. Även fast de inte 
lyckas förmedla sin professionalism under intervjuerna betyder det inte att de inte har en medvetenhet 
kring varför och hur de arbetar.  
 
Transkriberingarna av intervjuerna tog upp mycket tid. Eftersom vi transkriberade intervjuerna med 
stor noggrannhet så behövde vi lyssna igenom flera gånger för att se så att vi har fått med allt. Detta 
medförde i sin tur att det inte fanns tid för alternativ kompletterande intervju. Detta visade sig dock 
inte behövas i slutändan då vi utifrån kategorierna kunde se en röd tråd i det som var återkommande 
under intervjuerna.   
 
Anledningen till att vi valde att intervjua enbart förskollärare har vi i efterhand förstått att det berodde 
på en förutfattad mening om att förskollärarna hade utbildningen som grund och därmed skulle 
generera mer relevant material. Vi har förstått i efterhand att verksamma pedagoger, oavsett utbildning, 
hade varit ett alternativ för denna studie.  
 
Vi ser det som en fördel att vi inte hade någon kännedom om informanterna, eftersom vi anser att det 
påverkar reliabiliteten på det sätt att vi då hade haft eventuella förutfattade meningar om dessa. 
Eftersom vi inte hade någon kännedom om informanterna så kunde vi inte avgränsa urvalet till antal 
år som verksamma förskollärare. Vi frågade alla informanter om detta och det visade sig att alla hade 
väldigt lång erfarenhet av yrket, i genomsnitt hade förskollärarna jobbat i 30 år. Vi valde att utföra 
intervjuerna på förskolor inom olika områden för att öka trovärdigheten. Vi upplevde att vi genom 
detta får en mer generell överblick över hur förskollärarna uttrycker medvetenhet samt kan dra 
paralleller till de likheter de visar, oberoende på var de befinner sig. Hade vi istället intervjuat 
förskollärare som arbetade för samma förskolechef eller i samma byggnad tänker vi att reliabiliteten 
hade påverkats negativt istället.  
 
Det var svårare än vi trodde att hitta förskollärare som ville ställa upp. Utav de första vi ringde var det 
många som tackade nej eller ville vänta med att svara tills de hade sett över verksamheten. När vi sedan 
skulle ringa tillbaka till dessa efter överenskommen tid var det antingen ingen som svarade eller tackade 
nej. Vi fick även bakslaget att få någon intervju avbokad. En utav oss provade att nå ut till förskollärare 
genom att gå igenom förskolechefen, detta visade sig dock inte vara effektivt eftersom varken 
förskolechefen eller någon förskollärare återkopplade till oss om hur de hade tagit ställning till att delta 
i en intervju.  
 
Inför intervjun valde vi medvetet att inte skicka ut frågorna som skulle ställas under intervjun. Detta 
medvetna val grundade sig i att vi inte ville att informanterna skulle påverkas av andra men också för 
att det inte skulle vara en konstruerad intervju. I efterhand kan vi dock ana att det hade fungerat som 
ett hjälpmedel för vissa informanter, då många hade svårt att prata kring frågorna och utveckla dem. 
En utskickning av några grundläggande frågor eller en bättre beskrivning av området hade möjligtvis 
varit relevant, dock är det svårt att veta detta i förväg.  
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Som nämnts tidigare varierar intervjustrukturen. När vi intervjuade ensam var det svårare att följa upp 
med givande följdfrågor, för även fast vi hade ett medvetet fokus på informanten skulle det även 
antecknas under tiden. Totalt två intervjuer bestod av oss två intervjuare och en informant i respektive 
intervju. Detta upplevde vi givande för studien dels genom att vi var två stycken som kunde följa upp 
med följdfrågor och dels för att en utav oss hade det huvudsakliga ansvaret att antingen leda intervjun 
eller att anteckna. Detta kan dock uppfattas som att vi är i överläge i förhållande till pedagogerna. I en 
intervju var vi en intervjuperson där två informanter deltog, de problem som uppstod under denna 
intervju var att de ofta pratade i mun på varandra och avslutade varandras meningar. Det blev svårt att 
transkribera denna intervju samt att analysera eftersom det sällan var fullständiga meningar där de 
utvecklade sina tankar. Kategoriseringen och analysschemat var stundvis svårt, eftersom att flera 
uttryck från informanterna var så pass generella och stora att de gick in flera olika kategorier. 	
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Resultat och Analys 
I den här delen belyser vi olika områden som framkommit i intervjuerna utifrån de kategoriseringar vi 
gjort under analysen av intervjuerna.  Detta görs genom en jämförelse kring musikens plats i förskolan 
gentemot andra ämnen med professionalismen som infallsvinkel. De områden vi valt att belysa är de vi 
funnit gemensamma för många utav intervjuerna och det vi funnit intressant och relevant för vår studie. 
Alla förskollärare är representerade under denna del, däremot har vi valt att inte nämna dessa genom 
namn eller beskrivning utifrån de forskningsetiska principerna som vi tagit ställning till under denna 
studie.  

Barnens vardag speglas av förskollärarnas professionalism 
Något som framkommit i vår analys av intervjuerna är att många av förskollärarna pratar kring att vara 
medveten om varför man gör saker, alltså vad har man för mål med det man gör och säger till barnen. 
De säger att de har en tanke bakom det som sägs och görs, vilka barn som går att locka med en viss sak, 
vart de befinner sig i sin utveckling och vad som då passar att göra för att det ska ge barnet något och 
för att det ska kunna ske en utveckling. Att kunna gå ner på individnivå i barngruppen är något som 
en förskollärare argumenterar för, där förskolläraren säger att lärandet erbjuds i grupp, för att inte vara 
utpekande mot något barn. Det blir individanpassat till en del, även fast de medvetet väljer barn som 
de vet behöver mer inom det området eller där barn kan fungera som en hjälpande hand för att lära 
andra. En annan sak som ofta togs upp är att ta tillfället i akt för att skapa ett lärande. De menar att det 
är upp till dem som jobbar att se och ta tillvara på ett möjligt lärtillfälle. En av förskollärarna säger: 
	

Det beror ju på mig vilka ögon jag vill se med...kommer dem (barnen) och säger att det inte är en 
spindel för att han inte har åtta ben, ja men då kan man ju nappa på det här med matematik. 	

	
Det påpekas också att det nya som tillkommit i läroplanen, att det ska kallas undervisning, egentligen 
inte behöver vara så komplicerat som det låter. En del utav förskollärarna menar att för dem är det 
egentligen inte någon skillnad på det de redan gör, att de ska ha ett mål bakom det som görs och sägs i 
förhållande till barnen, utan att själva ordet kan uppfattas som väldigt skol-inriktat och svårt att ta på. 
Vidare säger de att de inte ser det som att de ska förmedla någonting utan att undervisning för dem 
innebär att ha en tanke bakom deras aktiviteter. 
 
En annan sak som också nämns är att ställa frågor som utmanar barnen och får dem att tänka samt 
reflektera, att barnen inte bara ska matas med fakta. Kommunikation framträder då också som en viktig 
del i arbetet med barnen, att det sker en kommunikation med och sinsemellan barnen. Kommunikation 
är något som ständigt sker och förskollärarna menar att det också är någonting som är starkt kopplat 
till språket. 
 

Språket är ju inte bara det man säger, språket är ju hur man funderar...fantasin, hur man tänker, 
drar slutsatser. Det här som sker inne i huvudet, och då kan man liksom utifrån det ställa de här 
frågorna som får barnen att reflektera och tänka och klura [...]. 	

	
För att kunna ställa de här reflekterande frågorna säger de att det därför är viktigt att vara påläst samt 
att hitta bra forskning och/eller fakta. Reflektion framkommer i intervjuerna som en viktig del för att 
kunna utvecklas i sin roll som förskollärare. Hur de uttrycker sig, vad de gör, att hela tiden ha ett 



   
 

 
 

19 

reflekterande förhållningssätt. Detta, menar de, på grund utav att de har ett socialt arbete där det sker 
en ständig kontakt med barnen, föräldrar och kollegor. Det sker många möten i många olika situationer 
och därför påpekar de att det är viktigt hur förskollärarna förhåller sig till andra människor.  
 
Förskollärarna pratar, som nämnts tidigare, kring att vara medveten om varför man gör saker, att 
anpassa verksamheter utefter barnens behov, ta tillfällen i akt för att skapa lärande samt att ställa 
reflekterande frågor. Detta skulle kunna ses som en medvetenhet kring vad professionalism innebär 
och vi fann att detta är någonting som de flesta av förskollärarna vi intervjuade pratar om. Att ställa 
reflekterande frågor utmanar barnen att tänka ett steg längre och att reflektera på detta sätt bidrar till 
en ökad förståelse och kunskap. Vi har uppfattat en viss meningsskiljaktighet bland förskollärarna vad 
gäller deras åsikter kring ordet undervisning som kommer tilläggas i den reviderade läroplanen som 
träder i kraft 2019. Vissa menar på att det egentligen inte är något annorlunda mot för vad de redan gör, 
medan andra uttrycker en oklarhet i vad ordet innebär och säger att det känns som att skolans 
värderingar kommer ner i förskolans verksamhet.  

Intresset påverkar användningen av musik i förskolan 
Återkommande under intervjuerna är att förskollärarna tror att många inte tycker om att sjunga till 
exempel för att de anser att de sjunger fel, för lågt eller att de inte kan nå de höga tonerna och därmed 
sjunger falskt.  
 

Eller att man inte kan gå upp sådär högt som man ska göra med barnen.  
 
Flera förskollärare betonar även intresset som de tror måste finnas där för att få in musik i förskolan. 
Vidare påpekar de att det går att använda musiken på många sätt, men att det ändå krävs just intresset 
och modet för att göra det. De flesta säger att alla kan sjunga oavsett om det uppfattas som bra eller 
inte. Barnen inte är dömande utan att det snarare är de vuxna som begränsar sig själva säger flertalet 
av dem.  
 
Många utav förskollärarna uttrycker att de skulle vilja kunna spela något instrument för att få in 
musiken mer i förskolan då det gör det mer lustfyllt. Det handlar inte om att det finns ett prestigekrav 
utan att det är intresset som styr hur de använder musiken och flera förskollärare säger att de kanske 
inte använder det så ofta som de önskar. En förskollärare uttrycker musiken som att det oftast sker 
“bara för att”, för att det upplevs som något lustfyllt. Samma förskollärare säger även att det då blir 
svårt att koppla det till något utav de mål som finns i förskolans läroplan. 
 
Musiken har återkommande kopplats till sång och instrument, förskollärarna nämner att de såklart 
använder musiken då de sjunger på samlingar eller spelar upp musik från Youtube. Detta kan upplevas 
som en saknad kunskap kring musik i förskolan, rytm och puls är något som sällan tas upp när vi pratar 
om musiken och blir då som en eftertanke. Under intervjuerna har det upptäckts att många använder 
sig av musiken utan att de vet om det, de berättar i samband med språket att de använder sig av rim 
och ramsor och rörelselekar men de nämner det inte i samband med musiken. Rim och ramsor kan bidra 
till att hitta rytm och puls i språket, vilket är en aspekt av musiken. 
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I alla intervjuer säger förskollärarna att de tror att man behöver brinna lite extra för att få in musiken i 
förskolan. De tror att många av dem som jobbar anser att de inte kan sjunga vilket leder till att de väljer 
bort musiken eller lägger över ansvaret på någon annan.  

Men jag tror ofta att det hänger på att man tänker ”jag kan inte sjunga” och då struntar man i det… 
tyvärr så tror jag att det ofta är så…”ja men ta det där du, du kan ändå sjunga”…	

	
De flesta utav förskollärarna trycker på att det inte finns något prestationskrav varken på barnen eller 
de vuxna, dock återkommer de hela tiden till att användningen av musik är beroende på ens intresse 
och om man anser sig som “duktig” på musik. En annan sak som många av förskollärarna tar upp är 
att de önskar att de kunde spela ett instrument eller att någon i arbetslaget kunde det, de anser att det 
är en brist. Flertalet av de vi intervjuade uttrycker att musiken är deras sämsta sida där ett intresse för 
det saknas. 	
	

Det är ju som sagt att det är våran sämsta sida, det säger vi jämt. Musik är…och jag vet inte…det 
är inte några prestationskrav utan det är nog utifrån intresse [...]. 	

	
Förskollärarna nämner olika sätt att använda sig utav musiken, till exempel att lyssna på musik via 
olika plattformar, friskis och svettis, avslappning, rim och ramsor med mera. De påpekar att det finns 
många olika sätt att arbeta med musik på och trots detta berättar de att den musik de använder till 
största del blir sången, vilket till oftast sker på samlingarna. Vissa av dem vi intervjuade sa att de kanske 
är trångsynta kring vad musik i förskolan innebär, att de inte riktigt vet hur det går att arbeta med det. 
En återkommande sak dock, som förskollärarna tar upp, är att musik bringar glädje samt att de har en 
önskan om att använda musiken mer. 	

 
Vi är av uppfattningen att alla vi intervjuade har en allmänt positiv syn på musiken. När vi började 
ställa frågor för att gå mer på djupet i musiken märkte vi dock en markant skillnad i vår tolkning av 
den professionella medvetenheten i jämförelse med de andra ämnena de pratat om. Den största 
skillnaden gick att se hos de förskollärare som innan visat en påtaglig förståelse kring en professionell 
kompetens. Vi uppfattar att de flesta saknar en viss kunskap om ämnet musik, vilket vi lagt märke till 
genom att de generellt pratar väldigt ytligt kring det och i de flesta fall begränsades det till sång och 
instrument. Det upplevdes också svårare att få dem att utveckla och fördjupa sina svar när vi pratade 
om musiken i jämförelse med andra ämnen eller områden. Flertalet av förskollärarna uttrycker att 
intresset för musik hos pedagogerna påverkar hur det används i förskolan. 

Professionalism genom språk och musik  
Flera förskollärare beskriver språket som en stor del av verksamheten. Flera beskriver att språket inte 
endast är det uttalade, det handlar även bland annat om kroppsspråket, gester, bilder och teckenspråk. 
En förskollärare formulerar att målet med språket inom verksamheten är att de vill att barnen ska kunna 
uttrycka sig oavsett om de möter en ny miljö, en annan vuxen, ett annat barn eller andra situationer. 
Personen fortsätter med att säga att de jobbar aktivt för att barnen ska lära sig, men framförallt få uttrycka 
sig. En förskollärare menar att självförtroendet och självkänslan ökar genom språket, att ett barn som 
kan uttrycka sig och göra sig förstådd medför en större självkänsla och självförtroende genom hela livet. 
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En person går även in på vikten av att tillåta barnen att prata om det de egentligen inte vill säga, att 
man måste lyfta fram saker även fast det kan anses vara “tabu” att prata kring det.  
 
Flera förskollärare beskriver hur språket alltid finns där, oavsett vad man håller på med. De säger att 
språket alltid går att öva på och att det går att använda språket på ett sätt som får barnen att lära sig 
omedvetet. Språket kommer in naturligt i verksamheten, menar de, genom att de benämner vad det är 
de gör, hela tiden. 
 
Bilder fungerar som ett slags språk då barnen kan ta hjälp av dem för att förtydliga vad de vill eller för 
att berätta vad de vill. Förskollärarna betonar att verksamheten är anpassningsbar, till exempel att de 
kan erbjuda stora eller små samlingar där de får komma till tals samt lyssna på andra. Förskollärarna 
säger att de ger en möjlighet till att utveckla språket genom olika metoder. Språket tas upp som något 
viktigt och centralt för utveckling och lärande i intervjuerna, flera säger att språket är en grundläggande 
del till mycket. En förskollärare beskriver språket som ett ämne som tar sig in i andra ämnen.  
 

Språket är ju så centralt, så att det blir ju liksom ändå i dom andra delarna.   

 
Vi har tolkat detta som en medvetenhet hos förskollärarna om vikten av språket samt hur det går att 
jobba med det i förskolan då de ger förslag och exempel på detta. Under intervjuerna kopplade alla 
förskollärare ihop musiken med språket. De pratade om hur musiken kan bidra till språkutvecklingen 
och att vissa barn kan finna det lättare att uttrycka sig genom sången än det talade språket. Vidare 
pratade några om vikten av att träna på rytmik just för att språket i sig har en viss rytmik och en av 
förskollärarna sa att: 	
 

Vardagligt hos oss så har ju musiken mest ett språkligt syfte, att vi använder den när vi har 
språklekar för att träna munmotorik och den här språkliga utvecklingen. Det är väl där vi 
använder sången och rim och ramsor, bara som att klappa takt är väl jätteviktigt även i 
språkutveckling och musik […].	

	
De flesta utav förskollärarna nämnde också att språket går att få in i allt, de menar att språket är en slags 
kommunikation och att kommunicera med barnen sker ständigt oavsett vad dem gör. Det pratas under 
intervjuerna om att språket finns under alla rutinsituationer såsom vid måltider samt under på- och 
avklädning och de menar att detta är ypperliga tillfällen att öva språket. En av de vi intervjuade sa: 	
 

Att få barnen att lära sig saker och ord fastän de inte vet om att de håller på och lär sig. Att det 
kommer in så naturligt, ”lyft din häl nu, så kan jag sätta på det här gummibanden under din fot” 
[…] det är mycket prepositioner [...].  

 
De berättar att språket går att få in i bland annat tekniken, matematiken, drama och musiken samt att 
om barnen inte har språket blir det svårt att skapa en förståelse i andra ämnen.  
	

Har du inte språket så blir det ju jättesvårt med matten också. Vad är störst, vad är minst? Vad 
betyder det? Vad står det för? Så att alltihop hänger ju ihop […].	

	
Språket är något som förskollärarna uttrycker som en stor del av hela verksamheten och det är även 
något som kopplas ihop med musiken. Som vi skrivit tidigare är det här en utav delarna där det märks 
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en skillnad i hur de förmedlar en professionell kompetens. De pratar om hur språket är kopplat till 
musiken men de har svårt att gå in på djupet kring detta, det blir en ytlig koppling till att språket 
används när man sjunger. Vissa förskollärare klarar av att utveckla det mer, till exempel att det är viktigt 
att träna på rytmik då språket i sig har en rytm, dock krävdes det mycket mer av oss som intervjuare 
för att få dem att prata på ett sätt där vi kunde synliggöra deras professionella kompetens och vi 
behövde ställa många fler följdfrågor än andra ämnen. Som det går att se i ovanstående citat kunde 
förskolläraren direkt relatera språket och matematiken till prepositioner och menar att utan en 
språkförståelse blir det svårt att lära sig dessa, här framkommer den professionella kompetensen 
naturligt i samtalet medan vi måste lirka fram den när vi pratar om musiken. 	

Musik som verktyg för barns lärande 
Musik i förskolan kopplas ofta ihop med språket, enligt resultatet av vår undersökning. En del av 
förskollärarna förklarar att de kan använda en sång för att sedan gå in mer på språkinlärning, där de 
bryter ner orden för att skapa ett lärtillfälle. Musiken fungerar i flera olika steg, först som en sång och 
sedan som språkinlärning där det grenas ut till en förståelse för något, förklarar förskolläraren.  
 
Något som framkommer under intervjuerna, är att musiken ofta begränsas till sång eller instrument. 
Förskollärarna uttrycker detta genom att säga att de inte är musikaliska eftersom vissa anser att de inte 
kan sjunga eller spela ett instrument. Några uttrycker även att musiken kan fungera som en inkörsport 
till andra ämnen, men där de ofta återkommer till språket och dess liknelse med musiken.  
 

Det har ju också det här med takt och rytmik och göra i ett språk... Man har ju en viss rytmik när 
man pratar i språket och det kan faktiskt bidra och underlätta språkinlärningen, takten i språket. 	

 
Det som förskollärarna återkommande pratar om är att musiken ofta har ett språkligt syfte samt att den 
används som ett verktyg. 	
 

Ja alltså det är ju väldigt viktigt och det är ju bra inkörsport till det mesta, 	
 
uttrycker en förskollärare när vi pratar om musik i förskolan. En del säger att de även använder musiken 
som förmedlande eller för att komma närmare barnen. Under intervjuerna återkommer förskollärarna 
ofta till att musiken framförallt förmedlar glädje men även andra känslor. En av förskollärarna säger:  
	

[...] barnen också känna igen sig eller förstå vad musiken kanske vill bidra till, sen kan man känna 
olika, det är inte säkert att man känner lika när man hör Peer Gynts låtar eller… att man vid 
Vivaldis årstider känner samma sak… men då måste man också få känna olika saker.	

	
Musiken ses, så som förskollärarna uttrycker det, ofta som ett verktyg för andra ämnen. En annan sak 
som togs upp var att musiken ofta kunde ses som något traditionellt, något som ska finnas i 
verksamheten men inte alltid har ett formulerat mål. Förskollärarna uttrycker en saknad av någon slags 
fortbildning inom musik. 	
	

Ja musik i förskolan har ju varit något som inte har prioriterats på många många många år [...] det 
är ju mer eller mindre borta idag [...] det har ju varit en tid nu att man liksom har prioriterat dom 
här ”kärnämnena” och dom här andra ”mjuka” ämnena liksom, dom har dom ju inte prioriterat 
[...] det har liksom inte lyfts fram på samma sätt, det hamnar lite i skymundan. 	
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I citatet ovan berättar förskolläraren att musiken fått en allt mindre plats i förskolan genom åren medan 
kärnämnena, som hen kallar det, får en allt större plats. Detta är någonting som vi själva diskuterat 
mycket kring och ifrågasatt, varför musiken inte ska få ta lika stor plats som till exempel matematiken 
eller naturvetenskapen. Förskollärarna uttrycker en önskan om fortbildning av musik och vi har 
uppfattat att deras saknad av utbildning inom ämnet också lett till en minskad förståelse samt 
användning av det. 	

Förskollärarna tar tillvara på barnens intressen  
Alla förskollärare betonade att det som är viktigt i deras arbete tillsammans med barnen är att ta tillvara 
på deras intressen. Flertalet förskollärare säger att de kan använda barnens intresse för att sedan skapa 
ett lärande utifrån det intresset och att det är det som sedan styr deras vidare arbete tillsammans med 
barnen. Många förskollärare beskriver detta sätt att jobba på som väldigt givande och 
vidareutvecklande när barnen påverkar hur arbetet ska fortgå. Innan arbetet är de dock medvetna om 
att de inte kan ha för långsiktiga planeringar. 	
 

När man börjar här, så vet man ju inte vart slutet är någonstans och då är det lika spännande för 
oss.	

 
Under en utav intervjuerna säger en förskollärare att de medvetet bestämt att de inte går in och avbryter 
en lek där barnen leker “bra” även fast de har gjort en planering och tänkt att genomföra något 
tillsammans med barnen. De väljer att låta leken fortgå eftersom barnen ska ges en chans till att styra 
över sin egen tid.	
 	
En förskollärare beskriver hur de har gett barnen ett uppdrag när de går iväg på sommarlov, där barnen 
ta med sig någonting som de hittat eller ta ett kort på någonting som barnen vill visa för sina kompisar. 
Personen säger att detta har fungerat för deras avdelning som en givande uppstart för barngruppen, att 
de får komma in i gruppen genom att prata utifrån ett eget intresse och pedagogerna kan därmed forma 
verksamheten utifrån barnens intressen.	

 	
Alltså när man jobbar utifrån barnens intressen, då har man ju gjort halva jobbet.	

 
En förskollärare säger att det är viktigt att visa ett intresse för barnen och att se till så att alla får höras. 
En annan säger att det är viktigt att ge barn inflytande över verksamheten samt att verksamheten 
präglas genomgående av barnens intressen och behov. Den professionella medvetenheten kan anses ha 
en koppling till det som framförs under intervjuerna, då vi tolkar ett engagemang för att ta tillvara på 
barnens intressen och det är någonting de ständigt återkommer till.  
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Diskussion 

Resultatet tyder på att förskollärarna visar en viss professionell medvetenhet, denna medvetenhet 
varierar beroende på området som det talas om. Professionalismen tolkas genom hur förskollärarna 
beskriver musiken i resultatet. Syftet med detta avsnitt är att tolka och förklara hur resultatet relateras 
till professionalismens olika utgörande delar. Detta kopplas till vad tidigare forskning påvisat där vi 
styrker våra tolkningar samt vad resultatet visat.  

Den professionella medvetenheten och vikten av reflektion för en professionell 
utveckling 
Utifrån resultatet går det att se att förskollärarna värderar att man tar tillvara på varandras styrkor och 
Peterson et.al. (2016) skriver i sin studie att pedagogerna behöver ha i åtanke att den professionella 
utvecklingen inte endast påverkas av en själv utan att den också påverkas av samspelet med andra. Här 
går det då att se att förskollärarna pratar och lägger vikt vid en av delarna, samspel med andra, som enligt 
forskarna ingår i professionalismen. Resultatet visar att anledningen till att man i förskolan ska ta 
tillvara på varandras styrkor är att det ökar lusten för lärande, både hos barnen och pedagogerna. 
Utformar pedagogerna verksamheten kring deras styrkor kommer det, menar förskollärarna, bli en 
större variation av innehåll samt ett ökat engagemang från pedagogernas sida. Pedagogernas 
engagemang leder i sin tur till större möjligheter att locka barnen och skapa ett lustfyllt lärande. Det är 
även viktigt att ta tillvara på barnens styrkor för att öka deras självförtroende samt öka känslan av att 
klara av någonting, detta genom att lyssna och ta till sig av det barnen säger. Jederlund (2011) & Uddén 
(2004) skriver att barnen verkligen behöver få uppleva att det är meningsfullt att uttrycka sig, därför är 
det viktigt att barnen får svar på det dem uttrycker sig i. Det är essentiellt att barnen får känna “jag kan-
känslan”, vilket är något som Ferm Thorgersen (2012) uttrycker. Hon menar att pedagoger måste se till 
att barnen får möjligheter till att utveckla “jag kan-känslan”, detta genom att välja aktiviteter och 
innehåll som ger förutsättningar till att utveckla detta. Det är även viktigt för pedagogerna att ha ”jag 
kan-känslan”, att våga spela på gitarren trots att en känner sig osäker kan hjälpa att stärka den känslan 
när en prövar och klarat av det. Förskollärarna blir en slags förebild för barnen och därmed är det också 
viktigt att tänka på vad som förmedlas till barnen, visar förskollärarna att de vågar prova på saker 
öppnar det i sin tur fler dörrar för att barnen ska våga prova.  
 
Reflektion är viktigt för att en professionell utveckling ska kunna ske, oavsett om det handlar om en 
egen reflektion eller en reflektion i samspel med andra. Därför behöver pedagoger ständigt reflektera 
över sin ledarroll, sin barnsyn, sitt förhållningssätt samt över verksamheten. I vårt resultat går det att 
se att förskollärarna finner reflektion viktigt för att kunna utvecklas i sin yrkesroll, detta är även något 
som vi anser är viktigt. Genom resultatet går det då också att tolka en professionell medvetenhet från 
förskollärarnas sida, detta då de visar på en koppling att reflektion behövs för utveckling. 
Professionalism har genom studien påvisats som ett komplext begrepp med många olika delar som ska 
uppfyllas för att arbeta på professionellt sätt. Något vi finner viktigt när man arbetar i förskolan är att 
vara medveten om varför man gör som man gör, alltså att ha en professionell kompetens. Detta är också 
någonting som studiens resultat visat, förskollärarna berättar många gånger att det är viktigt att veta 
vilket mål man har bakom det som görs samt hur man uttrycker sig. Det är ett väldigt socialt arbete att 
jobba i förskolan och man möter hela tiden nya människor vilket innebär att pedagogerna hela tiden 
behöver reflektera kring sitt förhållningssätt, detta är också en del i professionalismen enligt Peterson 
et.al (2016) och Ifanti et.al. (2017). En annan sak som resultatet visat är att pedagoger behöver utforma 
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verksamheten på ett sätt som möjliggör för barnens utveckling och lärande. Förskollärarna menar att 
barnens intressen, behov och förutsättningar utgör en stor del för att möjliggöra detta. Vi tolkar detta 
som att beroende på hur pedagogerna tar barnens intressen, behov och förutsättningar i beräkning när 
de planerar verksamheten, påverkar detta huruvida barnen kommer ta till sig kunskap som leder till en 
utveckling och ett lärande. Detta menar vi kan relateras till den tidigare forskningen där det beskrivs 
hur en professionell utveckling kan ske genom en planerad lärmiljö med komplexitet och dynamisk 
förändring (Ifanti et.al.). En annan sak som innefattar den professionella utvecklingen är att ta tillvara 
på arbetslagets styrkor, i förskolan arbetar man inte själv och därför behöver man också reflektera 
tillsammans för att det ska ske en utveckling som gynnar alla parter.  

Professionalism som tolkas genom musiken 
Utifrån resultatet tolkar vi det som att en avsaknad av utbildning kring vissa delar av musiken finns, 
detta då förskollärarna har svårt att prata om det på samma djup som andra områden samt då de 
uttrycker att kunskap om musik ibland saknas. Denna kunskap menar vi skulle kunna erfaras genom 
att pedagogerna ges möjligheter till fortbildning. Resultatet av Ehrlins (2014) studie visar på att 
lärarstudenter behöver få en bra utbildning inom musik då de är framtidens lärare och chefer i 
förskolan. Ehrlin skriver också att då det står i läroplanen att musik ska ha en plats i förskolans 
verksamhet behöver också förskolecheferna se till att pedagogerna har tillräckliga kunskaper inom 
musik. Förskollärarna nämner att de tror att många inte anser sig själv vara tillräckligt duktig på musik 
eller inte har ett intresse för det, vilket de menar leder till att de avstår från att använda sig av musiken 
i förskolan. Söderman (2012) belyser vikten av att som pedagog få bli inspirerad av musiken och inte 
låta sin erfarenhet av den blir ett hinder och en begränsning. Det finns ofta ett antagande om att 
människor kan ha en medfödd talang, exempelvis att någon anses vara musikalisk eller konstnärlig 
(Ehrlin, 2014). Idén om medfödd talang är problematisk på många sätt, detta eftersom att det är något 
som alla kan lära sig menar Ehrlin. Författaren skriver att varken pedagoger eller barn kan ses som 
musikaliska eller icke musikaliska, detta eftersom att det är en kompetens som kan utvecklas så länge 
alla får de förutsättningar som krävs. Lärare behöver inte vara en expert på musik för att kunna lära ut 
det till barnen, utan det handlar om att ha en medvetenhet kring vilka aspekter av musiken som är 
rimlig för barnen att lära sig (Pramling Samuelsson, 2015). Denna medvetenhet anser vi går att koppla 
till den professionella medvetenheten, att man har en tanke och ett mål bakom det som görs med barnen. 
Detta är som nämnts förut också något som ofta framkommer i resultatet.  
 
Pramling Samuelsson (2015) skriver om musiken som flyktig, övergående och tidsbunden. Hon menar 
att musiken kan vara svår att greppa och synliggöra och därför är det viktigt att försöka reda ut vad 
musik innebär samt vad det kan innehålla, just för att sedan kunna synliggöra det i verksamheten. Detta 
är en aspekt av den professionella utvecklingen och som nämnts tidigare i studien behövs någon form 
av utbildning för att kunna synliggöra musiken i förskolan. Enligt Åberg & Lenz Taguchi (2005) måste 
pedagoger hela tiden reflektera över sig själva och sitt arbetssätt för att kunna ge barnen så bra chanser 
som möjligt till utveckling och lärande. Därför menar vi att det är viktigt att pedagoger har en god 
självkännedom samt att de får möjligheter att utveckla detta genom till exempel handledning, reflektion 
och fortbildning. Kan vi ändra personers inställning till estetik tänker vi att man också kommer ett steg 
närmare till att höja dess status i samhället, framförallt i skolan där den kan vara till stor hjälp för många 
barn. Genom kultur och estetik anser vi att barnen får en chans att utmana vuxnas synsätt och få dem 
att se saker ur barnens perspektiv. 
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Professionell medvetenhet om barnens behov  
Resultatet visar att förskollärarna uttrycker att de har en viss medvetenhet bakom det som sägs eller 
görs tillsammans med barnen. Resultatet visar även att förskollärarna anpassar verksamheten och 
aktiviteterna utifrån det de vill att barnen ska erfara. Pramling Samuelsson (2015) menar att det är en 
förutsättning att man som lärare ställer reflekterande frågor till sig själv för att synliggöra för barnen 
vad det är som man vill att de ska lära sig. Författaren påpekar att det inte är en lätt uppgift att få barnen 
att prata om sin egen värld samt sina erfarenheter och hon menar att det krävs en stor kompetens hos 
läraren för att lyckas med detta. I resultatet framkommer det hur man kan få barnen att prata genom att 
utgå från deras intressen. Resultatet påvisar även att förskollärarna ställer reflekterande frågor till 
barnen, då kommunikation och reflektion arbetar parallellt med varandra. Pramling Samuelsson 
nämner att det är en viss teknik att kunna föra en dialog med barnen utan att det blir ett samtal med 
rätt eller fel svar, denna teknik menar hon är någonting som lärare behöver utveckla. Pramling 
Samuelsson uttrycker vidare att det är viktigt att läraren hela tiden har det tänkta målet med ett 
lärtillfälle i åtanke, alltså vad läraren vill att barnen eller barnet ska erfara. På grund utav detta anser 
hon att metasamtalen blir väldigt viktiga eftersom att det syftar till att rikta barnens uppmärksamhet 
mot det förskolläraren vill att de ska erfara. I samband med vad resultatet faktiskt påvisar i förhållande 
till hur tidigare författare skriver kan man se en koppling till professionalismen. Professionalismen 
utgör flera delar, men reflektion i olika former är något som ofta återkommer för att professionalismen 
ska synliggöras. Detta anser vi kan relateras till att de visar en viss medvetenhet kring varför de 
använder ett reflekterande förhållningssätt, vilket även resultatet påvisar. Metasamtal kan då fungera 
för att lyfta barnen, vilket kan innebära att man ser till att de blir en aktiv del i verksamheten.  
 
Språket uttrycks som en central del i verksamheterna. Resultatet påvisar att förskollärarna anser att 
språket är lättillgängligt genom att det finns i allt de gör, hela tiden. Detta pekar mot en medvetenhet 
kring att språket inte enbart behöver vara det talade, utan detta kan även innebära kroppsspråk, bilder, 
gester och teckenspråk. När förskollärare uttrycker att målet med språket i förskolan är att barnen ska 
lära sig att uttrycka sig oavsett vilken situation de möter senare i livet, tolkas detta som att de är 
medveten om att förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande, vilket även står som grundläggande 
i Lpfö98 (Skolverket, 2016). Detta går att koppla till en utav de grundläggande delarna inom 
professionalism, medveten om barnens behov. Detta kan då i sin tur tolkas som att de använder språket på 
ett medvetet sätt för att de vet att det är betydelsefullt för barnen både i nutid och senare i livet. I 
resultatet presenteras det hur förskollärarna betonar att verksamheten är anpassningsbar, där de kan 
erbjuda barnen olika möjligheter att få komma till tals. Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver att det är 
förskollärarna som avgör om det är meningsfullt innehåll för barnen, detta kan dock hela tiden 
vidareutvecklas genom att det diskuteras och förnyas. Barnens egna intressen måste hela tiden ligga i 
fokus i utformningen av verksamheten och aktiviteterna. I resultatet påvisas det att flertalet 
förskollärare anser att barnens intresse bör ligga i fokus, då det skapar oändliga möjligheter för 
utformningen av verksamheten. Förskollärarna menar i sin tur att det är givande både för dem och för 
barnen att få arbeta utifrån barnens intressen då de också upplever det meningsfullt att lära sig. Peterson 
et.al. (2017) beskriver att det är förskollärarnas professionella kompetens som utgör möjligheter och 
förutsättningar för att gynna barns utveckling av kunskap och förståelse. Ifanti et.al. (2017) skriver om 
informellt och formellt lärande, vilket forskarna benämner som en professionell utveckling. Detta kan 
även relateras till hur förskollärarna använder barnens intresse för att uppmuntra lärande och 
utveckling. Detta då de kan använda intresset för att förmedla det de anser är värdefullt att lära. 
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Resultatet presenterar hur förskollärarna använder sin professionella kompetens genom att erbjuda 
barnen ett lustfyllt lärande utifrån vad de behöver. 

Den professionella utvecklingen som relateras till musik som verktyg 
I resultatet framkommer det att musiken kan ses som förstärkande och förmedlande på olika sätt, detta 
då förskollärarna beskriver olika användningsområden av musik. Kim och Kemple (2011) menar att 
musiken kan ses som ett sätt att kommunicera med andra samt för att synliggöra sina tankar, känslor 
och för att ta kontakt med andra. Resultatet visar att förskollärarna lyft musiken som ett verktyg för att 
gynna barns lärande. Däremot, så framkommer det att musiken ofta ses som något som bara finns där 
för att det tillhör det traditionella, utan att ha något formulerat mål. Detta kan tolkas som en brist i den 
professionella utvecklingen, dock uttrycker de samtidigt en medvetenhet om att de saknar den kunskap 
de anser krävs för att musiken ska bli så givande som möjligt. Resultatet visar på att förskollärarna 
uttrycker en saknad av någon slags fortbildning inom musik, där de kan utöka sina kunskaper samt sin 
medvetenhet kring vad musik i förskolan kan innebära, både för dem och barnen. Detta tyder på att 
möjligheterna och förutsättningarna även är en bristande faktor till den professionella utvecklingen just 
ur denna aspekt. Det kan i sin tur även tänkas vara en anledning till det bristande intresset som tas upp 
i resultatet, då de inte får möjligheter att fördjupa sina kunskaper genom en fortbildning eller andra 
träffar som kan leda till detta. Pramling Samuelsson (2015) menar att målet med lärares fortbildning är 
att kunna utveckla sitt sätt att tänka och arbeta på, detta för att kunna ge barnen nya möjligheter och 
förutsättningar för lärande. Resultatet kan även tyda på att pedagogerna inte heller har några bra 
erfarenheter att bygga vidare på för att öka intresset för musik i förskolan. Enligt Kim & Kemple (2011) 
har barn ett öppet sinne för all slags musik, därför är det viktigt att pedagoger introducerar och utsätter 
barnen för olika slags musik. Det finns många hjälpmedel och pedagogiska appar som går att använda 
sig av på förskolan och det är upp till de verksamma pedagogerna att se till att det används på rätt sätt. 
Resultatet påvisar dock att musiken ofta begränsas till sång eller instrument. 

Slutsatser 
Den viktigaste slutsatsen som kan dras av studien är att begreppet professionalism är ett svårhanterligt 
område, detta då det innehåller många delar som kan tolkas på olika sätt. Professionalism kan vara 
svårt att tolka utifrån intervjuer där informanterna inte är medveten om att det är professionalismen 
som tolkas i deras berättelser. En annan slutsats som uppdagats under studien är att musiken inte blir 
prioriterad av förskollärarna på grund utav att en del kunskaper kring ämnet har saknats.  

Framtida studier 
Om vi skulle ges möjlighet skulle det vara intressant att undersöka hur förskolechefer arbetar för att 
skapa de förutsättningar och möjligheter som pedagoger behöver för att utveckla professionalismen.  
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Bilaga  

Bilaga 1  
Missiv  
 
Hej!	
Vi heter Johanna Sigurborgardottir och Sandra Lindkvist. Vi studerar till förskollärare 
vid Mittuniversitetet i Sundsvall och nu är vi inne på den sjunde terminen vilket 
innebär vi skriver vår C-uppsats just nu. 	
Vi vill intervjua Dig som är en utbildad förskollärare, där vi riktar intervjun mot musik 
i förskolan i relation till professionalismen. Bland annat kommer det att komma lite 
frågor om hur Ni ser på musiken samt hur Ni använder musiken. Om vi har er tillåtelse 
kommer vi att använda oss av en bandspelare under intervjun för att få ett samtal som 
flyter på mer naturligt. Detta också för att vi ska kunna gå tillbaka till intervjuerna och 
skapa en mer sanningsenlig tolkning till det som har sagts.  	
Intervjun kommer att ta ungefär 30–40 minuter och vi följer de forskningsetiska 
riktlinjerna som Vetenskapsrådet rekommenderar vilket innebär att alla namn 
kommer att vara fingerade. Ni kan när som helst under intervjun välja att avbryta er 
medverkan utan att vi kräver någon förklaring. Det inspelade materialet kommer 
endast att användas utav oss för att sedan raderas när arbetet är färdigt. 	
	
Vi är väldigt tacksamma för att ni har valt att ställa upp i vår undersökning och vi ser 
fram emot de givande samtalen. 	
Om ni undrar över något så får ni gärna höra av er till någon utav oss. 	
	
Med vänlig hälsning 	
Johanna & Sandra 	
	

Johanna Sigurborgardottir	
076-XXX XX XX	

	
Sandra Lindkvist	

073-XXX XX XX	
 

 



   
 

 
 

31 

Bilaga 2 

Bilaga 2 
Intervjufrågor 
 

Vad tycker du är viktigast att fokusera på i ditt arbete med barnen?  
 
Finns det något ämne som du brinner för eller är intresserad av?  
 
Vilken funktion tänker du att (valt ämne) har? (vad kan det bidra med för barnen?)  
 
Hur arbetar du med (valt ämne) och vad har du för mål med det?  
 
Vad anser du att (valt ämne) har för plats i förskolans verksamhet i förhållande till 
andra ämnen?  
 
Hur ser du på musik i förskolan?  
 
Vilken funktion tänker du att musiken har? (vad kan det bidra med för barnen?)  

 
Hur arbetar du med musiken och vad har du för mål med musikanvändningen?  
Vad anser du att musiken har för plats i förskolans verksamhet i förhållande till andra 
ämnen?  
 
Finns det något du vill tillägga?  
 


