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Titel 
Musiken i förskolan – Hur pedagoger beskriver musikens betydelse i förskolan och 

musik som ett pedagogiskt redskap och stöd för att stimulera barns prosociala beteende. 

 

English title 
The role of music in preeschool – How educators describe the importance of music in 

preschool and the role of music as an educational tool in stimulating the prosocial 

behavior in children. 

 

Abstrakt 
Pedagogernas roll i förskolan är att använda sig av så många olika redskap och stöd som 

möjligt för att alla barn ska utvecklas på bästa sätt och efter sina förutsättningar. 

Musiken kan ses som ett sådant redskap och stöd. Kunskaper hos pedagoger om att 

utveckling inom ett område kan innebära utveckling inom ett annat område är 

betydelsefullt. Genom en ökad musikkompetens hos pedagoger så ges barnen fler 

redskap att exempelvis uttrycka sig, inhämta kunskap och utvecklas socialt. 

 

Syftet med studien har varit att undersöka hur pedagoger beskriver musikens betydelse i 

förskolan och som ett pedagogiskt redskap och stöd för att utveckla prosocialt beteende. 

Prosociala handlingar definieras enligt Persson (2004) som handlingar som gynnar en 

annan person exempelvis hjälpa, trösta och dela med sig. Studien har både en 

kvantitativ och en kvalitativ forskningsansats. En jämförelse har gjorts mellan 

traditionella förskolor och musikförskolor för att se om det finns likheter och skillnader 

i hur pedagogerna använder musik i förskolan. Det teoretiska ramverk som använts vid 

analys av resultatet är det sociokulturella perspektivet. 

 

Resultatet visar att majoriteten av pedagogerna anser att musik främst har betydelse för 

barns språkutveckling, glädje och gemenskap. I resultatet framkommer att på 

musikförskolorna ses musik i ett något vidare perspektiv genom att pedagogerna 

beskriver att musik genomsyrar verksamheten på ett annat sätt än vad pedagogerna på 

de traditionella förskolorna uttrycker. Majoriteten av pedagogerna beskriver musiken 

som ett pedagogiskt redskap och stöd i flera olika sammanhang. Det som dock inte 

framkom i studien var tydliga resultat gällande musik kopplat till prosocialt beteende.   
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1 Inledning 
 

Under våra år som förskollärare har musik och sång legat oss varmt om hjärtat och givit 

oss stor glädje i arbetet inom förskolan. Att sjunga och skapa musik tillsammans med 

barn har bidragit till många glada och positiva stunder. Vi har också många gånger 

upptäckt att musiken i mötet med barnen kan fungera både som kontaktskapande och 

som kommunikation. I Lpfö98 reviderad 2016 (Skolverket 2016) nämns musik endast i 

en mening och då tillsammans med andra estetiska uttrycksformer, ”Förskolan ska 

sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla 

upplevelser, tankar och erfarenheter i många olika uttrycksformer som lek, bild, rörelse, 

sång och musik, dans och drama” (Skolverket 2016 s.10). Musik formuleras alltså som 

en uttrycksform och inte som ett strävansmål vilket skulle kunna innebära att pedagoger 

i förskolan tolkar det som att det inte är något de behöver arbeta med.Vår upplevelse är 

att musiken alltmer under senare år fått stå tillbaka för till exempel matematik, 

naturvetenskap och teknik i våra förskolor och skolor. Som förskollärare har vi mött 

barn som haft svårigheter med sitt prosociala beteende, det vill säga att utföra 

handlingar som enligt Persson (2004) gynnar en annan person exempelvis hjälpa, trösta 

och dela med sig. Dessa barn har kunnat nås genom musiken och deras språk har då 

bestått av kroppsrörelser, ljud och sång. I Lpfö98 reviderad 2016 (Skolverket 2016) 

tydliggörs också riktlinjerna för samtliga mål i utveckling och lärande ”Arbetslaget ska 

ge stimulans och stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag” 

(Skolverket 2016 s.11). Musik kan enligt Ferm Thorgersen (2012) betraktas som en 

form av kommunikation och ett redskap för barn i förskolan att skapa mening och 

förståelse av sin omvärld. Vår erfarenhet är dock att pedagoger i förskolan mest talar 

om musik som ett redskap och stöd för att utveckla den språkliga medvetenheten, 

motoriken samt för att skapa glädje och gemenskap, en rolig aktivitet eller som 

bakgrundsmusik till någon annan aktivitet. Våra funderingar är om musik också kan 

användas i en vidare betydelse, som att stödja förskolebarns prosociala beteende. 

 

2 Syfte och frågeställningar 
 

I denna del beskrivs syftet med studien samt vilka frågeställningar som söks svar på.  

  

2.1 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse musiken har i förskolan enligt 

pedagoger, samt hur pedagoger beskriver musik som ett pedagogiskt redskap och stöd 

för att stimulera prosocialt beteende i förskolan.   

  

2.2  Frågeställningar 

 

1. På vilket sätt beskriver pedagoger musikens betydelse i förskolan?  

2. På vilket sätt beskriver pedagoger musik som ett pedagogiskt redskap och stöd 

för att stimulera prosocialt beteende i förskolan?  
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3 Centrala begrepp 
 
I följande avsnitt beskrivs centrala begrepp som är relevanta för studien. 

 

3.1 Prosocial  
Prosociala handlingar definieras enligt Persson (2004) som handlingar som gynnar en 

annan person, exempelvis hjälpa, trösta och dela med sig. 

 

3.2 Musisk 

Ordet musisk härstammar från antiken och de tre muserna som i grekisk mytologi är 

sångens, musikens och skaldekonstens gudinnor. I antikens tankevärld föddes muserna 

för att ge tillvaron en existentiell uttrycksdimension (Björkvold 2005). Musisk innebär 

att uttrycka sig med kroppen och genom estetiska ämnen som musik, bild och drama. 

Vidare betonas helhetssynen av musiken och den musiska människan i betydelsen att 

inkludera även lek och att uppleva med alla sinnen. Barns autentiska uttrycksförmåga är 

musisk och det bör vi ta tillvara på menar Björkvold (2005). 
 

4 Bakgrund  
 

I denna del av arbetet görs först en historisk tillbakablick på musikens utveckling, samt 

hur musik påverkar oss människor. Därefter beskrivs musik i samband med utveckling 

av prosocialt beteende. Avslutningsvis skildras betydelsen av musik i dagens förskola 

och skola. 

 

4.1 En historisk tillbakablick 

 

Sedan långt tillbaka i tiden har musiken haft en plats inom undervisningen. Redan de 

gamla grekerna berättar om musiken som en gåva från gudarna till människorna 

(Varköy 1993). Musiken sågs tidigt som en källa till kunskap och ett terapeutiskt medel. 

Längre fram i historien när kyrkan ansvarade för skola och fostran hade musiken en 

relativt stor plats i undervisningen och en naturlig plats i pedagogens tänkande (a.a). 

Vidare tar Varköy (1993) upp flera stora namn som  Martin Luther, Amos Comenius 

(1400-1600-talet) och Jean Jacques Rousseau (1700-talet) som alla talar om musikens 

fundamentala betydelse för människan och att musiken från första stund ska ledsaga 

barnet. Ingen annan konstart påverkar människan så djupt och omedelbart och det läggs 

stor vikt vid helhetsgreppet inom det musiska området och samband mellan musik, 

språk och rörelse (a.a.). På senare århundraden beskriver Rudolf Steiner och Carl Orff 

(1800-1900-talet) musikens betydelse i undervisningen, leken och för den hela 

människan. Susanne Langer (1895-1982), en amerikansk musikfilosof hävdar att 

”musik bättre än språk kan återge känslornas natur, eftersom de musikaliska formerna 

mer sammanfaller med de mänskliga känslornas former än vad språket gör” (Varköy 

1993, s.97).  
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4.2 Musikens kraft 

  

Musik har funnits i alla tider och har således påverkat mänskligheten på olika sätt 

(Uddén 2004). Musikens kraft påverkar oss redan i fosterstadiet och sedan genom hela 

livet. Det har dock varit svårt att få det vetenskapligt förankrat då det är komplicerat att 

mäta hur en människa upplever och påverkas av musik. Det som har kunnat ses genom 

magnetröntgen är att musikens komponenter så som tempo, rytm, klang och tonhöjd 

påverkar olika centra i hjärnan som aktiveras och samarbetar mer under musikaktivitet 

jämfört med andra former av stimuli (a.a). Det finns studier som visar att regelbunden 

träning av musikaliska färdigheter och ett aktivt musikutövande förbättrar 

kommunikationen mellan höger och vänster hjärnhalva vilket i sin tur ökar den 

kognitiva kapaciteten i olika avseenden (Jederlund 2011). Samband mellan rytmisk 

stabilitet och kognitiv förmåga har bevisats, samt att musikutövande i form av att 

trumma, dansa och spela utvecklar den spatial-temporal motoriska förmågan, det vill 

säga vår omvärlds- och rumsuppfattning, vilket i sin tur har betydelse för det abstrakta 

tänkandet (a.a).   

 

Kim och Klockljung (1996) menar att musik kan användas i terapeutisk mening och blir 

då ett sätt att bygga broar mellan och inom människor. Musik har i sig själv en 

terapeutisk verkan genom att kroppen blir avslappnad och psyket påverkas. Även 

mottagligheten för intryck utifrån och medvetenheten om de egna känslorna ökar. 

Musiken kan också användas för att bearbeta känslor samt utveckla empati (a.a). Likaså 

menar Antal Lundström (1996) att barn som upplevt och kommit i kontakt med mycket 

musik är mer känslomässigt medvetna och har fler positiva relationer, det vill säga ett 

väl utvecklat prosocialt beteende. Angelo och Saether (2014) framhåller också musikens 

relationella betydelse, att människans utveckling ska ses ur ett helhetsperspektiv och att 

utveckling på ett område innebär utveckling även på andra områden. Angelo och 

Saether (2014) hänvisar till Howard Gardner (1943 -), professor i kognitiv teori och 

pedagogik, som har utformat teorin kring multipla intelligenser vilket innebär att 

människan inte bara har en intelligens utan nio stycken och han förespråkar en 

inlärningsmiljö med variation och mångfald för att alla intelligenser ska stimuleras (a.a). 

Angelo och Saether (2014) menar att barn uttrycker sig helhetligt, det vill säga socialt, 

kognitivt, fysiskt och musikaliskt. Det är därför onaturligt att skilja olika 

utvecklingsområden åt, allt är sammanvävt och barnet är ett. Genom att stimulera barns 

musikaliska utveckling stimuleras således andra områden som motorik, samt social och 

kommunikativ kompetens (a.a).  

  

4.3 Musik och utveckling av prosocialt beteende  

 

Prosociala handlingar definierar Persson (2004) som handlingar som gynnar en annan 

person exempelvis hjälpa, trösta och dela med sig. Prosocialt beteende kan ha själviska 

intressen om det innebär att göra något och räkna med att få något tillbaka eller att göra 

det för att reglerna på en förskola eller skola säger så. Persson (2004) framhåller att det 

prosociala beteendet som är viktigast är det som är altruistiskt, det vill säga att barnet 

agerar spontant för att gynna en kamrat utan att förvänta sig att få något tillbaka.  

Samspelet med andra människor har stor betydelse genom hela livet och brister i denna 

förmåga medför problem vid kontakt med andra och påverkar således livskvaliteten. 

Vidare menar forskaren att prosocialt beteende är något som grundläggs tidigt i livet. 

Från början är det föräldrarna som är viktigast för barnets sociala utveckling men så 
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småningom blir det kamraterna i förskolan och skolan. De är de direkta och omedelbara 

reaktionerna kamrater ger som blir tydliga signaler på vilka beteenden som accepteras 

eller inte. Gruppen och miljön kring barnet blir således mycket viktig för barnets 

fortsatta sociala utveckling. Persson(2004) framhåller även att vi ofta tänker att social 

kompetens är något en individ har eller inte har men social kompetens kan egentligen 

inte tillskrivas en person utan det är något som avgörs i samspel med andra, det vill säga 

ett beteende kan betraktas som social kompetens i en situation men inte i en annan. 

Detta betyder att för att vara en socialt kompetent person måste du vara flexibel och 

kunna anpassa dig till olika situationer (a.a). Säljö (2014) framhåller också att barnets 

primära socialisation sker i familjen och att det är här de grundläggande kunskaperna, 

färdigheterna och rutinerna för socialt samspel sker. Den sekundära socialisationen är 

den som sker i förskolan och skolan och här är villkoren för lärande och det sociala 

samspelet annorlunda. Även Hundeide (2006) beskriver att när barnen går i förskolan 

eller skolan förväntas de lära sig koder och rutiner för vad som är ett passande beteende. 

De barn som har svårt att förstå de dolda koderna och rutinerna, löper risk att 

misslyckas i sina sociala relationer med kamrater och pedagoger (a.a).  

 

Resultatet i Perssons (2004) avhandling visar att prosociala barn ofta är måltavla för 

andra barns prosociala handlingar vilket stärker barnens redan positiva beteende. 

Prosociala handlingar riktas sällan mot aggressiva barn vilket betyder att aggressiva 

barn går miste om prosociala erfarenheter som skulle kunna gynna deras sociala 

utveckling. Personal i förskola och skola har därmed en viktig uppgift att hjälpa barn att 

utveckla sitt prosociala beteende (a.a).  

 

Det är riskabelt att reducera musiken till något som bara är kul påpekar Wallerstedt, 

Lagerlöf och Pramling (2014). Musiken är viktig för människor i många olika 

sammanhang och musikundervisning bör handla om att göra barn till aktiva medskapare 

i olika situationer. Det finns många djupt rotade föreställningar om musik, till exempel 

att musikalitet skulle vara medfött, att lärare inte bör lägga sig i barns lärprocesser i 

skapande ämnen, att lärande automatiskt sker när man arbetar i grupp, eller att musik 

bara handlar om glädje. Forskarna framhåller även att musik kan förena och överbrygga, 

när man inte lyckas nå samförstånd med ord så kan man göra det med musik. Det finns 

en styrka i att inte behöva verbalisera och så mycket mer kan utföras om vi lånar 

kompetenser från andra områden. Genom olika stöd, scaffolds, kan läraren rikta 

elevernas uppmärksamhet och staka ut vägen mot målet genom att dela upp uppgiften 

och skapa goda lärmiljöer. Wallersted et al (2014) menar vidare att vi måste bekämpa 

fördomarna om att musikalitet är medfött eller att musik alltid roar och istället utgå från 

att alla kan lära sig något och lägga fokus på hur lärare kan stötta detta lärande.  

 
Musiken är motiv i sig själv. Musik, skapar hela människor. Barn och                  

vuxna med olika ursprung och förutsättningar kan i musiken utvecklas 

tillsammans, ha roligt och må bra” (Jederlund 2011 s.13).  

 

4.4 Musikens betydelse i dagens förskola och skola 
 

Antal Lundström (1996) ställer sig frågan vad som hänt med musikens betydelse i 

förskolan och skolan där den får allt mindre plats. Musiken beskrivs som människans 

äldsta uttrycksform, äldre än bilder och ordet, musiken var människans första 

kommunikation. Eftersom ord är abstrakta och i många fall mångtydiga så kan de lätt 
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missförstås (a.a). Musiken däremot, påpekar Antal Lundström (1996), går direkt till vårt 

innersta och våra känslor, den berör och påverkar oss på ett helt annat sätt. Förr hade de 

estetiska ämnena högre status än vad de har idag. En allmän uppfattning är att musik är 

konst eller underhållning och ses därför mest som en trivselfaktor. Musik kan enligt 

Antal Lundström (1996) påverka utformningen av barns personlighet på ett mycket 

påtagligt sätt genom att öka samarbetsförmågan och gemenskapen, stärka språket och 

motoriken samt stärka självkänslan. Musiken borde användas mer medvetet som ett 

pedagogiskt redskap i våra förskolor och skolor (a.a).  

 

Wallin, Maechel och Barsotti (1981) skriver om Reggio Emilia pedagogiken som    

bygger på Loris Malaguzzis tankar om vikten av att ta tillvara på barns alla möjliga 

resurser och inte särskilja det sinnliga – sensuella och det begreppsliga –intellektuella. 

Det är lärarens uppgift att medvetet påverka barnen, för att de inte ska lämnas åt sitt öde 

(a.a).  

 
Ett barn har hundra språk, men berövas nittionio. Skolan och kulturen           

skiljer huvudet från kroppen, de tvingar en att tänka utan kropp och                                                                                                                      

handla utan huvud. Leken och arbetet, verkligheten och fantasin,         

vetenskapen och fantasteriet, det inre och det yttre, görs till varandras     

motsatser (Loris Malaguzzi i Wallin, Maechel &Barsotti 1981 s14).  

 
5 Tidigare forskning  
 

I följande avsnitt redovisas tidigare forskning kring musik och prosocialt beteende, 

multipla intelligenser, lekutveckling och musikskapande aktiviteter. Avslutningsvis lyfts 

motsägande resultat fram. 

   

5.1 Musik som stöd i utvecklandet av sociala färdigheter och 
prosocialt beteende 
 

I en studie av Wilson Gillespie och Glider (2010) beskrivs hur sånger och musik 

används vid olika aktiviteter under dagen tillsammans med barnen. Musiken används 

både i pedagogiska och mer fria aktiviteter, utomhus och inomhus, samt vid övergångar 

mellan olika aktiviteter. Det framkommer i studien att förskollärarna först och främst 

använder sig av musik som ett stöd för att utveckla akademiska och sociala färdigheter 

hos förskolebarnen. När det gäller de sociala färdigheterna så handlar det om att lära 

barnen att bete sig på ett socialt accepterat sätt mot varandra. Förskollärarna använde 

musiken både planerat och spontant på olika sätt. De använde bakgrundsmusik, sjöng 

berättelser eller instruktioner, använde musik som stöd vid olika aktiviteter eller när de 

ville att barnen skulle bete sig på ett visst sätt eller komma på ett svar, samt för att 

förstärka det pedagogiska syftet i olika situationer (a.a). Liknande resultat påvisas i en 

studie av Fees, Kaff, Holmberg, Teagarden och Delreal (2014), där en musikterapeut 

komponerar en sång, social story song, som innehåller beskrivning av att vänta på sin 

tur. När sången sjungs med förskolebarnen upplever förskollärarna att det sker en 

beteendeförändring gällande att kunna vänta på sin tur, inte bara hos det individuella 

barnet utan i hela barngruppen (a.a). Även Ehrlin (2012) beskriver i sin avhandling 

musikens stödjande sociala funktion i förskolan. Forskaren framhåller att musiken ger 

barnen exempel på hur de ska bete sig i olika sociala situationer. Det framkommer 
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också att det tar tid för förskollärarna att få självförtroende att använda musik 

tillsammans med barnen, men när förskollärarna har nått dit så upplever de att musiken 

kan överskrida gränser som inte talat språk kan (a.a).  

 

I en studie av Tuncgenc och Cohen (2016) undersöks om träning av koordinerade, 

synkroniserade rörelser till musik är positiva för barns prosociala beteende och de kom 

fram till att barn som har ett väl utvecklat koordinations mönster och kan synkronisera 

sina rörelser är mer benägna att hjälpa andra barn än de barn som har ett sämre utvecklat 

rörelsemönster. Forskarna påpekar att de barn som tränades i att synkronisera sina 

rörelser med hjälp av musik även hade mer ögonkontakt och log oftare mot sina 

kamrater och verkade mer nöjda än kontrollgruppen, vilket tyder på att musikaliska 

aktiviteter leder till ett ökat prosocialt beteende hos barn (a.a). 

  

Lee (2016) har i  en annan forskningsstudie undersökt om musik i undervisningen kan 

förbättra den sociala karaktären och utvecklingen hos förskolebarn. Karaktärer som 

skulle utvecklas var; att vara omtänksam mot andra, vara modig, kunna samarbeta, 

respektera andra, ta ansvar och vara ärlig. Forskaren framhåller att genom att använda 

musik i form av sång, dans och drama sågs beteendeförändringar hos barnen. Detta i 

form av ökade positiva sociala interaktioner med kamrater så som att vänta på sin tur, 

respektera regler och andra barns val av exempelvis instrument att spela på (a.a). I en 

liknande studie av Ilari (2016) har förskolebarns musikaliska engagemang ur ett socialt 

interaktionistiskt perspektiv, vilket betyder musiken som kommunikation, samarbete 

och social sammanhållning undersökts. Forskaren påpekar att social interaktion är 

nödvändig för social kognition, alltså hur vi som individer förstår känslor, avsikter och 

aktiviteter hos andra. I studiens resultat, lyfts fram att musicking det vill säga att lyssna, 

skapa musik och att uppträda påverkar barns sociala relationer, koncentration och 

gemensamma aktiviteter med kamrater (a.a).  

  

5.2 Utveckling av multipla intelligenser 
 

Siphai, Supandee, Raksapuk, Poopayang och Kratoorerk (2017) har gjort en studie som 

visar att aktiviteter som främjar och utvecklar människans multipla intelligenser har 

positiva effekter på barns beteende när det gäller språk, matematiskt och logiskt 

tänkande, motorik, musik och rytm, relationer och självkännedom. De planerade 

aktiviteter som genomfördes och studerades var rytmik och skapande. Forskarna 

beskriver vikten av att ta tillvara på barnens vilja och nyfikenhet att lära sig och att 

aktiviteterna bör vara anpassade för varje barn, då barn är olika och lär på olika sätt. 

Siphai et al. (2017) beskriver att teorin om multipla intelligenser som är utformad av 

Howard Gardner även går hand i hand med Deweys koncept learning by doing, det vill 

säga att barn lär sig bättre genom att vara aktiva och angripa uppgifter på olika sätt 

genom att till exempel observera, undersöka, utforska, experimentera och samarbeta. 

Forskarna menar vidare att lärare framförallt för yngre barn borde lägga mer fokus på 

att arrangera uppgifter så att det passar varje barn och att barnet får använda alla sina 

multipla intelligenser (a.a).  

 

5.3 Musik, lekutveckling och musikskapande aktiviteter 

 

Love och Burns (2007) undersökte om musik kan användas för att främja, motivera och 

upprätthålla förskolebarns skapande och aktivitet i sociala rollekar. Resultatet visade att 
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när bakgrundsmusik spelades lekte barnen längre tillsammans och med färre avbrott än 

när ingen musik spelades. Vidare förekom också betydligt mer lek två och två mellan 

barnen när långsam musik spelades i bakgrunden än när snabb musik eller ingen musik 

spelades (a.a). I en annan studie  av Kirschner och Tomasello (2010) undersöks om 

förskolebarns gemensamma musikskapande främjar deras senare spontana samarbete 

och hjälpsamma beteende gentemot andra. Att i undervisningen gemensamt skapa 

musik tillfredsställer människors inneboende önskan att dela känslor och erfarenheter 

med varandra. Forskarna menar att barn idag har en naturlig medfödd känsla för att 

skapa musik. Denna naturlighet, tillsammans med musikens förmåga att koordinera 

röster och handling till en gemensam aktivitet, uppmuntrar barn att samarbeta och agera 

prosocialt gentemot varandra visar deras studie (a.a). Liknande resultat visas i en studie 

av Schellenberg, Corrigal, Dys & Malti (2015) där musikundervisning i grupp ger 

positiva och främjande effekter på barns prosociala beteende. Effekten är störst hos de 

barn som har ett sämre utvecklat prosocialt beteende. Forskarna har dock funderingar 

kring om det är musiken i sig som ger positiva effekter eller själva samarbetet kring 

musikaktiviteter. Det är också oklart om musikaktiviteterna har långsiktiga effekter 

(a.a).  

  

5.4 Motsägande resultat 
 

Motsägande resultat om musikens påverkan påvisas i en studie av Kirschner och Ilari 

(2014) som undersökt barns beteende efter att de spelat på trummor antingen ensamma 

med förinspelad musik eller tillsammans med forskaren. Forskarna mätte barnens 

prosociala beteende gentemot forskaren och resultatet visade att det prosociala 

beteendet inte hade ökat efter de hade spelat tillsammans (a.a). Sussman (2009) 

ifrågasätter i sin kvalitativa studie om det kan vara så att musiken konkurrerar om 

barnens uppmärksamhet. Studiens syfte var att fastslå effekterna av musik när det gäller 

medvetenhet om klasskamrater hos barn med utvecklingsstörning. Forskaren beskriver 

tidigare studier som visat på att musik stimulerar till att underlätta och öka 

uppmärksamheten. Likaså att musik har använts för att minska olämpligt beteende och 

uppmuntra social interaktion mellan barn. Sussmans (2009) studie går ut på att barnen 

skulle skicka olika föremål, tysta eller ljudbringade mellan sig, med bakgrundsmusik 

och utan musik. Forskarens slutsats blev att musiken distraherar barnen och tar 

uppmärksamheten från uppgiften och klasskamraterna. Musikterapeuter ska därför vara 

försiktiga i användandet av musik och instrument och framförallt i kombination för att 

det kan vara så att det konkurrerar med barnens uppmärksamhet (a.a).  

 

6 Teoretisk utgångspunkt  
 

Den teoretiska utgångspunkt studien utgår ifrån är det sociokulturella perspektivet som 

härstammar från Vygotskijs teori om att människor lär i olika sociala sammanhang. Att 

utvecklingspåverkan inom en nivå kan påverka andra delar och att lärandet sker i olika 

sammanhang är intressant  i den här studien, då den syftar till att undersöka hur 

pedagoger beskriver musikens betydelse i förskolan och musik som ett pedagogiskt 

redskap och stöd för att stimulera prosocialt beteende. 
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6.1 Sociokulturellt perspektiv  

 

Det sociokulturella perspektivet grundades av Lev Vygotskij (1896-1934) som var en 

rysk utvecklingsforskare, perspektivet har sedan utvecklats vidare av andra forskare. 

Dessa forskare har enligt Wallerstedt et al. (2014) gett upphov till tre olika varianter av 

ett sociokulturellt perspektiv; aktivitetsteori, lärande som förändrat deltagande och 

lärande som appropriering av kulturella redskap. I denna studie används den sistnämnda 

varianten. Säljö (2011) påpekar i denna variant att språket ses som ett kraftfullt redskap 

som gör att barnet blir delaktigt, tillägnar sig kunskap och kommer i kontakt med sin 

omgivning. Motiveringen till val av teori är att man kan se musik som ett språk och en 

kommunikationsform för att barnet ska utveckla prosocialt beteende i interaktion med 

sin omgivning. 

  

Nedan följer förtydligande av de begrepp inom det sociokulturella perspektivet som det 

fokuseras på i studien, appropriering, mediering och scaffolding, samt lärarens roll. 

 
6.1.1 Appropriering 

  

Wallerstedt et al (2014) framhåller att inom den sociokulturella teorin förstås lärandet 

som det aktiva tillägnandet, approprieringen, av kulturella redskap. Vygotskij talar om 

kulturella redskap, dels intellektuella, som talspråk och musik, samt berättelser och dels 

fysiska som även kallas artefakter, som bok, papper och instrument. Appropriering 

anses ha skett när användning av de kulturella redskapen sker på ett relevant och 

dynamiskt sätt i konkreta aktiviteter. Den teoretiska tanken hos Vygotskij är, enligt 

Wallerstedt et al. (2014), att individen genom aktivt övertagande av kulturella redskap 

upprättar förmågan att resonera med sig själv med hjälp av de redskap hen har tillägnat 

sig. Detta är en process som tar tid, påpekar forskarna, och det går inte att räkna med att 

till fullo behärskar ett redskap utan det finns alltid nya sätt att använda redskapet. Vilka 

redskap barn får tillgång till samt lär sig behärska blir avgörande för utvecklingen av 

olika förmågor och kunskaper. Att lära sig är en ständigt pågående process där det hela 

tiden sker en utveckling av att använda nya redskap och på olika sätt (a.a). Detta kan 

jämföras med Säljö (2014), en av dagens förespråkare av det sociokulturella 

perspektivet, som påpekar att det handlar om hur människor tillägnar och lär sig 

använda kognitiva resurser i samspel och i kommunikation med andra människor. Det 

är i själva kommunikationen människor blir delaktiga gällande kunskaper och sociala 

färdigheter (a.a).  

 
6.1.2 Mediering  

 

Säljö (2011) lyfter fram Vygotskijs tankar om mediering, det vill säga att barn lär 

genom interaktion med andra och att lärande sker med hjälp av kulturella redskap som 

har utvecklats genom vår kultur och förts vidare genom generationer. Säljö (2014) 

påpekar att ur ett sociokulturellt perspektiv är det så att fysiska och intellektuella 

redskap, i studiens fokus musik, medierar, det vill säga förmedlar, verkligheten för 

människor. Mediering innebär enligt forskaren att våra föreställningar om världen och 

vårt tänkande kommer från vår egen kultur och är färgade av dess intellektuella och 

fysiska redskap. Olika sätt att mediera hos människor, ger också olika perspektiv på de 

företeelser som möts och kan göra det lättare eller svårare att förstå omvärlden. Språket 

är det mest unika i människans kunskapsbildning därför att ord medierar tankar om 
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omvärlden och gör att den framstår som meningsfull (a.a). Ferm Thorgersen (2012) 

framhåller att musik kan ses som en form av redskap i samspelet mellan barn och 

pedagoger som hjälper till att beskriva och överföra föreställningar om vår omvärld. 

Barnen och pedagogerna är delaktiga i denna musikaliska interaktion genom att de intar 

och växlar mellan olika roller; den som förmedlar -musikanten, den som skapar-

kompositören och den som tar emot-lyssnaren (a.a).  

  
6.1.3 Scaffolding 

  

Säljö (2011) förklarar att användningen av begreppet scaffolding motiveras genom att 

det kan tolkas som att musiken kan vara som en byggnadsställning eller stöd för barnet 

att utveckla ett prosocialt beteende. Begreppet användes första gången av Jerome 

Bruner (1915-2016) som en vidareutveckling av Vygotskijs tankar om den närmaste 

utvecklingszonen. Säljö (2014) beskriver scaffolding som kommunikativa stöd där 

barnets agerande blir styrt i olika situationer genom att en uppgift delas upp i mindre 

delar och att den vuxne genom olika kulturella redskap exempelvis musik, dans, 

skapande och drama, stakar ut vägen från start till mål. Sådana situationer där den vuxne 

sam-handlar och sam-tänker med barnet är effektiva lärsituationer där barnet får 

instruktioner och insikter om hur olika situationer ska tolkas och definieras (a.a). 

Wallerstedt et al. (2014) framhåller att i början tillhandahålls mer stöd men allt eftersom 

barnet utvecklas och lär sig så kan stöttningen minska och tillslut kan barnet genomföra 

aktiviteten på egen hand. Stödet kan ske i form av ledtrådar och genom att ställa frågor. 

Utmaningen är att stödja barnet att själv lösa problemet, inte att den vuxne löser det åt 

barnet (a.a). 

    
6.1.4 Lärarens roll i det sociokulturella perspektivet  

 

Inget barn kommer till förskolan utan musikaliska kunskaper och erfarenheter och det är 

pedagogernas uppgift att hjälpa barnet att använda sig av dem och även dela med sig av 

sina egna kunskaper och erfarenheter enligt Ferm Thorgersen (2012). Denna form av 

musikalisk interaktion kan ge barnet en känsla av att världen är hanterbar och att jag 

kan (a.a). Läraren som medskapare innebär att barnen genom läraren kan komma i 

kontakt med nya redskap samt att ge aktiviteterna ny mening. Det betyder att läraren ska 

vara en aktiv aktör i barnens aktiviteter och lekar (Wallerstedt et al. 2014). Detta lyfter 

också Bråten (1998) i en beskrivning av Vygotskijs tankar om att läraren dels ska skapa 

meningsfulla undervisningstillfällen och dels ska verka för att undervisningen mellan 

lärare och elev präglas av en dialog, det vill säga medierad inlärning. Forskaren 

framhåller även Vygotskijs tankar om att den mest stimulerande inlärningen sker i 

relation till någon annan som är mer kompetent, detta kan vara en pedagog eller en 

jämnårig kamrat. Säljö (2014) skildrar den proximala utvecklingszonen som avståndet 

mellan vad en individ kan prestera ensam utan stöd och vad man kan prestera under 

ledning av en vuxen eller i samarbete med mer kapabla kamrater. I förskolan och skolan 

utsätts barn för olika aktiviteter som de kanske förstår men som de inte kan genomföra 

på egen hand på grund av att de inte har de redskap som behövs i just den situationen. 

Med handledning och stöd kan då individen få vägledning i situationer som hen skulle 

ha svårt att lösa på egen hand (a.a).  

 

Phillips och Soltis (2014) beskriver Vygotskijs tankar om barns förmåga att härma som 

en nyckelfaktor gällande lärandet i samhället. Genom att umgås och samarbeta i olika 
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sociala aktiviteter med vuxna och kamrater ges barnet stora möjligheter att iaktta, 

imitera och med tiden utveckla sina sociala funktioner. Forskarna lyfter också lärarens 

stödjande roll i det sociokulturella perspektivet och att det i många situationer är helt 

oundgängligt för barnet att få stöd i sitt lärande. Lärandet för barnet skulle vara 

mödosamt och svårt om hen inte får veta hur man ska bete sig utan vara helt utlämnad 

till konsekvenserna av sitt eget handlande (a.a). I det sociokulturella perspektivet 

beskrivs lärarens roll som viktig för att stötta barnet vid problemlösning. Vidare betonas 

språket väldigt tydligt. Kunskap ses som något som finns i relationen mellan objekt och 

subjekt, kunskap skapas även genom människans relation till världen och andra 

människor. Wallerstedt et al. (2014) hänvisar till Björkvold (2005) som betonar 

helhetssynen av musiken och hellre pratar om den musiska människan i betydelsen att 

inkludera även lek och att uppleva med alla sinnen. Enligt Björkvold (2005) så borde 

lärare tränas till att bli musiska människor, med detta menas att barnets uttrycksformer 

och livsinställning måste erkännas av den vuxne läraren som förutom ämneskunskap 

borde ha spontanitet, fabuleringsförmåga, energi, ögonblicksimprovisation, lekfullhet, 

klokhet, värme, nyfikenhet, förmåga att begeistra och vara förtroende skapande. 

Förutsättningen är ”att läraren vågar ta språnget från ämnesstudiernas översiktliga 

trygghet till spontan aktivitet utan säkerhetsnät” (Björkvold 2005 s153). Vidare beskrivs 

att detta vore en energikälla till inlärning och kunskapsförmedling som alla skolans 

ämnen borde innehålla. Utan musisk förmedlingskraft är det svårt att lyckas även med 

höga ämneskunskaper och höga betyg i lärarskicklighet om det vi vill uppnå är att 

eleverna får en djup och autentisk kunskap (a.a)  

 

7 Metod  
 

I den här delen beskrivs studiens metod. Här redogörs för val av metod, urval, etiska 

överväganden och trovärdighet. Därefter följer framställning av genomförande, bortfall, 

bearbetning och analys. 

  

7.1 Val av metod  
 

Enligt Dahmström (2011) är det studiens syfte och frågeställningar som avgör vilken 

metod som ska användas. Det kan finnas flera tänkbara metoder som kan användas i 

samma studie. Metoden behöver dock inte vara avgörande utan det handlar även om hur 

dess resurser används. Fangen och Sellerberg (2011) framhåller att genom att vara 

öppen för flera olika metoder så vidgas perspektiven. Därför kompletteras den här 

studiens enkätundersökning med intervjuer. I avsnittet beskrivs hur enkäter och 

intervjuer utformades.  

 
7.1.1 Utformning av enkäten 

 

Google formulär är en webbaserad kvantitativ metod och ett relativt enkelt och snabbt 

sätt att få svar från ett större antal respondenter vilket kan behövas för att ge 

trovärdighet åt studien. Dahmström (2011) lyfter fram att färdiga formulär gör det 

lättare att sammanställa svaren i form av tabeller och diagram. Enkäten (bilaga A) 

bestod av elva frågor, både öppna frågor och fasta svarsalternativ, som utgick från 

studiens syfte och frågeställningar. Denscombe (2016) menar att det finns fördelar med 

att använda flera olika frågetyper, detta för att minska risken för att respondenten blir 
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uttråkad eller svarar på frågorna rutinmässigt. Tufte (2011) påpekar dock att om man 

ska använda sig av enkäter måste man lägga ned mycket tid och kraft på att utforma 

frågorna och testa dem. 

 

Då vi ville jämföra traditionella förskolor med musikförskolor så gjordes två separata 

enkäter med två olika färger, detta för att  kunna urskilja vilka svar som kom från vilken 

typ av förskola. 

   
7.1.2 Utformning av intervjun 

 

En intervjuguide (bilaga B) för en strukturerad intervju utformades. Den innehöll 

samma frågor som i enkäten, dock med den skillnaden att respondenterna inte fick några 

svarsalternativ. Någon omformulering och tilläggsfråga tillkom också för att passa 

intervjusituationen bättre, samt en avslutande fråga till respondenterna om de hade 

något mer att tillägga. Anledningen att samma frågor valdes är att det tydligare går att se 

likheter och skillnader vid bearbetning, analys och sammanställning av resultatet. Enligt 

Tufte (2011) är det viktigt att ha gjort ett bra förarbete genom att skriva inledning, göra 

litteraturstudier och inleda metodreflektion innan man gör intervjuer för att veta vad 

man ska fråga om (a.a).  

 

Ehn och Ödberg (2011) lyfter fram, att som intervjuare kan du fokusera på, inte bara 

vad som sägs utan också på hur det sägs med kroppsspråk, ordval och tonfall. Forskarna 

betonar även att genom de följdfrågor som du som intervjuare kan ställa kan du få en 

fördjupad förståelse för det du studerar. Eriksson Zetterquist och Ahrne (2015) 

framhåller att en fördel med kvalitativa intervjuer kan vara att man kan anpassa frågorna 

efter situationen på ett annat sätt än man kan med en enkät med förutbestämda frågor. 

Forskarna påpekar vidare att en intervju som innehåller ett antal färdiga frågor som är 

lika för alla men där det finns utrymme för att ställa följdfrågor och lägga till frågor 

under samtalets gång gör att intervjuerna blir kvalitativa (a.a). I denna studie utökas den 

kvantitativa enkätundersökningen genom att pedagogerna i intervjuerna själva får 

beskriva och berätta, på så sätt skapas en kvalitativt ökad förståelse. Det som gör att 

intervjuerna kompletterar enkäterna och ger en ökad förståelse är enligt Trost (2010) att 

frågorna är helt öppna, det ges möjlighet att ställa följdfrågor vid behov, samt att 

kroppsspråket kan analyseras. 

 

7.2 Urval  
 

Tufte (2011) påpekar att man måste fundera över hur man ska välja ut de personer som 

ska ingå i studien och besvara enkäten och intervjuerna. Urvalet i den här studien består 

av förskollärare och barnskötare. I enkäterna var det 55 svar från de traditionella 

förskolorna och 49 svar från musikförskolorna. Enkäterna besvarades individuellt. När 

det gäller intervjuerna så valdes förskollärare och barnskötare ut som arbetar på 3 

traditionella förskolor respektive 3 musikförskolor. Motiveringen till valet av 

förskollärare och barnskötare är att de har en pedagogisk utbildning och antas ha mer 

kunskap gällande studiens syfte och frågeställningar, jämfört med personal utan 

pedagogisk utbildning. I studien jämförs traditionella förskolor med  musikförskolor, 

detta för att se om det finns likheter och skillnader i hur pedagogerna talar om musikens 

betydelse i förskolan och musik som ett pedagogiskt redskap och stöd för att stimulera 

prosocialt beteende. När det gäller enkäterna ligger de tillfrågade musikförskolorna i 
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olika kommuner i södra Sverige, detta därför att det var svårt att hitta tillräckligt många 

musikförskolor i samma kommun. De traditionella förskolorna var lättare att få kontakt 

med därför återfinns alla i samma kommun i södra Sverige. I båda grupperna förekom 

det kommunala och privata förskolor. De intervjuade arbetar på olika förskolor i samma 

kommun i södra Sverige. 

 

7.3 Etiska överväganden  

 

I studien har tagits hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) etiska principer. De 

forskningsetiska principerna ska syfta till att en god avvägning sker mellan 

forskningskrav och individskyddskrav. Det har tagits hänsyn till individskyddskravets 

fyra huvudkrav. När det gäller informationskravet så informerades berörda 

uppgiftslämnare genom ett missivbrev (bilaga C) tillsammans med enkäten till de som 

skulle ingå i enkätundersökningen och via telefonkontakt eller personlig kontakt med de 

6 pedagoger som intervjuades. Information gavs om deras uppgift i projektet, att 

deltagandet var frivilligt, rätten till att avbryta sin medverkan, samt information om 

studiens syfte och att de lämnade uppgifterna endast kommer att användas i studiens 

resultat. Samtyckeskravet tillgodoses genom att berörda uppgiftslämnare lämnat sitt 

samtycke till medverkan i samband med informationsbrevet eller att enkäten besvarats. 

Hänsyn har tagits till konfidentialitetskravet genom att information om uppgiftslämnare 

ges största möjliga konfidentialitet. De uppgifter om enskilda personer som 

framkommer i studien kommer endast att användas i forskningssyfte och därmed 

respekteras även nyttjandekravet.  

  

7.4 Studiens trovärdighet  

  

Det finns två begrepp som är viktiga för en kvantitativ studie, validitet och reliabilitet. 

För att forskningen ska anses som trovärdig och giltig ska den vara sann och kunna 

upprepas av andra enligt May (2013). Validitet innebär enligt Thurén (2007) att det som 

undersökts är det som man verkligen ämnat att undersöka och ingenting annat. 

Reliabilitet innebär att de mätningar som gjorts är korrekta, likaså att man någorlunda 

lyckats att eliminera slumpfaktorer (Thurén 2007). Enligt Patel och Davidson (2011) så 

står validitet och reliabilitet i ett visst förhållande till varandra. Hänsyn måste tas till 

båda och det ena utesluter inte det andra. När det gäller trovärdigheten för den 

kvalitativa delen av den här studien har det utförligt beskrivits och förklarats hur 

intervjuerna, transkriberingen och analyseringen av materialet genomförts på ett sätt 

som gör det transparant (a.a). Ahrne och Svensson (2015) påpekar att studiens 

transparens är avgörande för dess trovärdighet och pålitlighet. I enkäten fanns utrymme 

i ett antal öppna frågor, för egna kommentarer som var obligatoriska, som tillsammans 

med intervjuerna ökar studiens reliabilitet.  

   

7.5 Genomförande 
 

I följande avsnitt beskrivs hur utskicket av enkäterna gått till samt genomförandet av 

intervjuerna. 
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7.5.1 Enkäten 

 

Dahmström (2011) framhåller betydelsen av att frågorna är väl genomtänkta och att 

svaren man får ger svar på de problemformuleringar man har och att frågorna ställs på 

ett sätt så att de tolkas rätt av respondenterna (a.a). Med anledning av detta skickades en 

provenkät till tre stycken personer för att se om frågorna gav svar på studiens syfte och 

frågeställningar. Alla frågorna var obligatoriska för att undvika ett internt 

bortfall. Dessa enkäter användes sedan i resultatet. 

  

Enkäterna skickades därefter till 29 förskolor med musikprofil genom kontakt via deras 

hemsidor. När det gäller de traditionella förskolorna togs kontakt via kommunens 

hemsida. Först skickades en förfrågan för att undersöka om någon av de aktuella 

traditionella förskolorna arbetade medvetet med musik på något sätt, då ingen av de 

tillfrågade förskolorna gjorde detta kunde de delta i undersökningen. Därefter skickades 

enkäterna även här till 29 förskolor. Både på musikförskolorna och de traditionella 

förskolorna skickades enkäterna till förskolecheferna med ett tillhörande missivbrev. 

Förskolecheferna ombads vidarebefordra missivbrev och enkät till förskollärare och 

barnskötare på respektive förskola. Hur många förskollärare och barnskötare som 

nåddes av enkäten är dock oklart.   

  

Då svarsfrekvensen var låg efter ett första utskick av enkäterna skickades en påminnelse 

ut efter två veckor till samtliga förskolor för att uppmana de som inte svarat att göra det. 

Dessutom behövdes kontakt med fler musikförskolor därför publicerades enkäten till 

musikförskolor även på sociala medier i form av fyra olika forum med anknytning till 

förskolan. Enkäten till de traditionella förskolorna skickades ut till ytterligare 20   

förskolor.   

   
7.5.2 Intervjun  

 

Via telefon kontaktades de 6 pedagoger som senare intervjuades och samtidigt 

informerades de om studiens syfte och uppskattad intervjutid. Även tid och plats för 

intervjuerna bestämdes. Enligt respondenternas önskan så genomfördes intervjuerna 

innan semestern. Enkäterna skickades ut vid terminstart hösten 2018. En provintervju 

genomfördes som sedan användes i resultatet. Intervjuerna genomfördes ostört på 

respondenternas arbetsplats. Alla intervjuerna genomfördes med en intervjuare, en 

observatör och en respondent.  Intervjun inleddes med att respondenterna informerades 

om Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer och att intervjun av praktiska 

skäl spelades in för att sedan efter transkribering raderas. För inspelning av intervjuerna 

användes telefonens och Ipadens inspelningsfunktion och på så sätt kunde full 

uppmärksamhet riktas mot respondenten. Enligt Trost (2010) gör valet av en 

strukturerad intervju det lättare att bearbeta och jämföra svaren efteråt. 

 

7.6 Bortfall  
  

Enligt Bryman (2011) kan ett missivbrev till respondenterna med studiens syfte minska 

bortfallet. När det gäller enkäterna var bortfallet stort trots missivbrev. En anledning till 

detta antas bero på att en del av enkäterna försvinner i förskolechefernas stora mailflöde 

och därför aldrig kommer vidare. En annan anledning kan vara att de enkäter som 

vidarebefordrades kanske inte besvarades på grund av att förskollärare och barnskötare 
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också får en hel del mail och har lite tid att läsa och besvara dessa. Ejlertsson (2014) 

framhåller två orsaker till bortfall, dels att deltagaren väljer att inte svara eller att 

möjligheten inte finns. Då enkäterna skickades till förskolechefer som förväntades 

vidarebefordra till sina förskollärare och barnskötare samt att sociala medier användes, 

gör det svårt att veta exakt hur många som tog del av enkäten och därmed hur stort det 

exakta bortfallet är. Inte heller kan med säkerhet fastställas att ingen av respondenterna 

svarat vid mer än ett tillfälle.    

  

7.7 Bearbetning och analys 

 

I följande avsnitt redovisas hur bearbetning och analys av enkäter och intervjuer 

genomförts.   

  
7.7.1 Enkäter 
  

Efter insamlingen av enkäterna sammanställdes materialet i Google Formulär program 

och sedan gjordes en sammanställning av svaren i tydliga diagram. Dahmström (2011) 

påpekar att användning av webbaserade program innebär att kodning av data sker 

automatiskt, på så sätt går det lätt att välja hur resultatet ska visas i tabeller eller 

diagram. Dock gäller det att vara medveten om de nackdelar ett färdigt standardprogram 

erbjuder, samt vara medveten om de brister som kan finnas i de tidigare stadierna av 

undersökningen (a.a). För att visa resultatet från både traditionella förskolor och 

musikförskolor i samma diagram genom två brevidliggande staplar användes microsoft 

excel, kalkylprogram.  

 

Enkätfrågorna i studien utgick från vårt syfte och våra frågeställningar. Dahmström 

(2011) framhåller att undersökningens målsättning och de frågor man vill ha svar på 

alltid ska vara vägledande för de analyser och beräkningar som görs. En jämförelse 

skulle göras mellan hur pedagoger på traditionella förskolor och pedagoger på 

musikförskolor beskriver musikens betydelse i förskolan och som ett pedagogiskt 

redskap och stöd för att stimulera prosocialt beteende. Utifrån detta bearbetades och 

tolkades svaren genom att jämföra dem för att se vad det fanns för likheter och 

skillnader. Därefter kategoriserades svaren på utvalda frågor utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. De huvudkategorier som användes var, pedagogernas musikkompetens, 

musikens betydelse i förskolan och musik som pedagogiskt redskap och stöd för att 

stimulera prosocialt beteende. Under kategorin musikens betydelse i förskolan finns 

även två underkategorier, musikens huvudsakliga syfte och musiken som pedagogiskt 

redskap och stöd. Varje kategori bearbetades genom att svaren analyserades för att se 

vilka likheter och skillnader det fanns i pedagogernas svar. Fyra frågor i enkäten hade 

ett obligatoriskt fält för kommentarer och en fråga var helt öppen. Dessa svar 

färgkodades utifrån ovanstående kategorier och därefter analyserades och bearbetades 

materialet genom att hitta likheter och skillnader. Analys och bearbetning utgick ifrån 

den sociokulturella teorin och det som framkom i varje kategori kunde sedan kopplas 

ihop med denna teori samt med tidigare forskning. Resultatet redovisas sedan i löpande 

text samt i två stapeldiagram med tillhörande text, under rubriker i resultatet. 
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7.7.2 Intervjuer 

 

Intervjuerna transkriberades näst intill ordagrant i direkt anslutning till avslutad intervju. 

Enligt Dahmström (2011) är det en fördel att transkribering sker omgående eftersom 

textmaterialet kan vara digert. Det förekom en del anteckningar kring respondenternas 

kroppsspråk men inget ansågs tillräckligt relevant för att användas i resultatet. Svaren i 

intervjuerna analyserades och bearbetades genom färgkodning och placerades sedan in 

under samma kategorier som enkäterna.  Därefter valdes citat ut, även dessa genom 

färgkodning, som var relevanta för varje kategori. Tanken med intervjuerna var att de 

skulle komplettera enkätundersökningen genom att ge en ökad förståelse för hur 

pedagoger beskriver musikens betydelse i förskolan och som ett pedagogiskt redskap 

och stöd för att stimulera prosocialt beteende. Enligt Eliasson (2013) är det viktigt att i 

en kombination av kvalitativ och kvantitativ studie redovisa vad man vill uppnå med 

detta och hur det lyckats. När det gäller att anknyta kvantitativa resultat med kvalitativa 

resultat bör det placeras i ett sammanhang som åskådliggör de slutsatser som det finns 

belägg för. Resultaten bör belysa varandra för att ge en mer fullständig bild (a.a.). 

 

8 Resultat och analys 
 

Enkäterna resulterade i 55 individuella svar från pedagogerna på de traditionella 

förskolorna och 49 svar från musikförskolorna. Presentation av resultat och analys 

inleds med en beskrivning av pedagogernas musikkompetens, då det har betydelse för 

förståelsen av resultatet i de efterföljande rubrikerna som utgår från studiens syfte och 

frågeställningar. Studiens enkätsvar redovisas i löpande text, diagram och 

sammanställning av kommentarer. Intervjufrågorna redovisas som citat samt i löpande 

text.  

  

8.1 Pedagogernas musikkompetens 
 

Musik har betydelse för barns sociala utveckling och samspel, det blir därför intressant 

att undersöka hur pedagogernas musikkompetens ser ut. Enligt Sipahi et al (2007) bör 

lärare arrangera uppgifter så det passar varje barn så att de får använda alla sina multipla 

intelligenser.  

 
8.1.1 Musikutbildning 

 

Resultatet från enkätundersökningen visar att på de traditionella förskolorna hade 37 av 

55 pedagoger haft inslag av musik i sin utbildning, jämfört med 41 av 49 på 

musikförskolorna, vilket är en relativt stor skilnad. Även i beskrivningen av i vilken 

omfattning musikkompetensen erhållits skilde det sig åt genom att pedagogerna som 

arbetade på de traditionella förskolorna hade färre kurser i musik utöver det som är 

obligatoriskt eller valbart i utbildningen, vilket kunde vara enklare sång och 

gitarrkurser. En del av de pedagoger som arbetade på musikförskolorna hade betydligt 

mer omfattande och avancerade utbildningar i musik, som musikhögskola och 

musikprofil i grundutbildningen. Wallerstedt et al (2014) framhåller att 

musikundervisning handlar om att du som lärare kan, med hjälp av musiken som stöd, 

rikta uppmärksamheten och visa vägen mot målet. I det sociokulturella perspektivet 

beskrivs av Phillips och Soltis (2014) Vygotskijs tankar om att barns förmåga att härma 
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ses som en nyckelfaktor i lärandet och att lärarens stödjande roll är viktig för att barnet 

inte ska bli utlämnat till konsekvenserna av sitt handlande. Detta framkommer i 

resultatet då flera av pedagogerna, både i enkäter och intervjuer, beskriver hur det 

underlättar för barnen att delta i olika aktiviteter när inte det talade språket behövs. I en 

musikaktivitet är det lätt att härma både kamrater och pedagoger och på så sätt 

underlättas deltagandet. Pedagogerna beskriver också hur arbete med musik kan stärka 

barnens självförtroende genom att alla kan delta på sitt sätt och att det inte finns några 

rätt eller fel i musiken. 

  

Utöver de musikkunskaper som erhållits i utbildningen hade 25 av 55 pedagoger på de 

traditionella förskolorna gått någon annan kurs i musik och på musikförskolorna var det 

34 av 49. Det som framkom i den öppna frågan, där pedagogerna ombads beskriva sitt 

eget personliga musikintresse, är att majoriteten av samtliga pedagoger har ett intresse 

för musik. Dock skiljer sig intresset åt genom att pedagogerna på de traditionella 

förskolorna i huvudsak beskriver att de tycker om att lyssna på musik, jämfört med 

pedagogerna på musikförskolorna där flertalet beskriver ett mer aktivt musikutövande i 

form av körsång, komponera och spela egen musik i olika sammanhang. Ferm 

Thorgersen (2012) påpekar att det är pedagogernas uppgift att dela med sig av sina 

musikaliska kunskaper och erfarenheter för att hjälpa barnet att utvecklas. 

  
8.1.2 Pedagogernas beskrivning av sin egen musikkompetens   

  

När det gäller hur pedagogerna beskriver sin egen kompetens att bedriva 

musikaktiviteter med barn framkommer likheter i resultatet där 32 av 55 pedagoger på 

de traditionella förskolorna och 25 av 49 på musikförskolorna, anser att de har en 

tillfredställande kompetens när det gäller att bedriva musikaktiviteter med barn. 

Däremot ses tydliga skillnader när det gäller om pedagogerna anser sig ha en mycket 

tillfredsställande kompetens, genom att endast 3 av 55 på de traditionella förskolorna 

jämfört med 18 av 49 på musikförskolorna, anser att de har det. I Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv sker den mest meningsfulla inlärningen i relation till någon 

mer kompetent (Bråten 1998).   

  

Pedagogerna beskriver i intervjuerna sin musikkompetens enligt följande:  

  
Jag önskar jag kunde spela något instrument. Jag lyssnar gärna på                  

musik tillsammans med barnen.  

  
Det behöver inte vara så avancerat, barnen tycker det är fantastiskt                  

roligt att få skramla lite.  

 Pedagoger på traditionella förskolor 

  
Lätt att man låser fast sig vid att spela ett instrument men det är                                                  

så mycket mer. Jag försöker tänka så brett som möjligt med många                                                               

olika inslag som bidrar till en helhet. 

  

Det är ett bra pedagogiskt vapen, kan man säga, man kan utnyttja                                     

musiken och göra mycket, mycket  

Pedagoger på musikförskolor  
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Pedagogerna både på de traditionella förskolorna och på musikförskolorna använder 

musik i verksamheten, dock med skillnaden att på musikförskolorna uttrycks tydligare 

musiken som ett pedagogiskt redskap och stöd jämfört med på de traditionella 

förskolorna  som mer beskriver musiken som något som är enbart lustfyllt. Lee (2016) 

framhåller i sin studie att musik i undervisningen leder till beteendeförändringar hos 

barnen när det gäller sociala interaktioner. I Sussmans (2009) studie visas motsägande 

resultat där slutsatsen blev att musiken istället konkurrerar om barnens uppmärksamhet 

och tar fokus från uppgiften och klasskamraterna. Ehrlin (2012) framhåller vikten av att 

om pedagogerna har ett gott självförtroende och kunskap om att använda sig av musik i 

förskolan, kan pedagoger och barn tillsammans passera gränser bortom talat språk.  

  

8.2 Musikens betydelse i förskolan 

 

Studien visar att pedagogerna i förskolan anser att musiken har eller borde få ett större 

utrymme i förskolan. Både i enkäter och intervjuer uttrycker pedagogerna på de 

traditionella förskolorna att musiken konkurrerar med andra läroplansmål. Däremot 

försöker pedagogerna på musikförskolorna använda musiken i kombination med andra 

ämnen som till exempel naturvetenskap, teknik, och matematik. Samtliga pedagoger 

uttrycker positiva tankar kring att använda musik i förskolan. Uddén (2004) menar att 

musik har alltid funnits och påverkar oss genom hela livet på olika sätt. Ehrlin (2012) 

beskriver hur musiken kan ha betydelse för sociala funktioner i förskolan genom att 

pedagogerna med musikens hjälp kan ge exempel på hur barnen ska bete sig i olika 

situationer.   

  
8.2.1 Musikens huvudsakliga syfte  

  

Studien visar att pedagogerna i enkätundersökningen, både på de traditionella 

förskolorna och musikförskolorna, upplever att sång och musik är ett prioriterat område 

med hög status i förskolans verksamhet. Dessa svar är snarlika då 8 av 55 av 

pedagogerna de traditionella förskolorna och 10 av 49 av musikförskolornas pedagoger 

svarat att de tycker att det stämmer helt och 33 av 55 respektive 28 av 49 tycker att det 

stämmer delvis. På frågan om hur ofta barnen möter musik i sin vardag på förskolan är 

resultaten också lika då 38 av 55 på de traditionella förskolorna och 34 av 49 på 

musikförskolorna svarar att det sker varje dag. Även av intervjuerna framkommer det 

att barnen möter musik varje dag, dock finns en skillnad i hur det sker. På de 

traditionella förskolorna sker det vid något enstaka tillfällen under dagen genom att en 

sång sjungs eller genom musiklyssning. Jämfört med på musikförskolorna där det 

beskrivs att det sker flera gånger varje dag både inomhus och utomhus samt att musiken 

ingår naturligt i flera aktiviteter under dagen. Wilson Gillespie och Gliders (2010) 

påvisar i sin studie att regelbunden musikutövning kan användas som stöd för att 

utveckla sociala färdigheter hos barnen. Detta framhåller även Love och Burns (2007) 

som menar att musik kan användas som stöd i sociala situationer och för att främja och 

upprätthålla förskolebarns skapande och aktivitet i sociala rollekar.   

  

Nedanstående figur visar vad pedagogerna i enkäterna anser är musikaktiviteternas 

huvudsakliga syfte i förskolan.  
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Figur 1. Vilket anser du är musikaktiviteternas huvudsakliga syfte på din förskola? 

Välj tre svarsalternativ.  

 

 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet som presenteras i figur 1 visar likheter genom att samtliga pedagoger anser 

att alternativen barnens önskemål, språkutvecklande och för att stärka gemenskapen är 

musikaktiviteternas huvudsakliga syfte i förskolan. På de traditinella förskolorna är det 

betydligt fler än på musikförskolorna som anser att barnens önskemål är ett av 

musikaktiviteternas huvudsakliga syfte. Även språket har fler svarande på de 

tratitionella förskolorna. Att använda sig av musikaktiviteter främjar och utvecklar 

människans multipla intelligenser och ger positiva effekter på både språk och relationer 

(Sipahi et al 2017). I övrigt ses skillnader främst i de två första alternativen. 

Användningen av musik som specialpedagogiskt redskap och alternativet annat har färre 

antal svar på de traditionella förskolorna än på musikförskolorna.  

   

Pedagogerna i enkäterna på musikförskolorna kommenterar annat som:  

  
Musiken löser många problem, ett kunskapsområde i sig, stärka 

självkänslan, samarbete genom fiolspel med Suzukimetoden, musik             

stöttar barns sociala samspel, ett verktyg i allt vi gör, för att förstärka              

olika aktiviteter, ökar glädjen och välbefinnandet, lära sig OM musik,            

stötta barns identitet, känslor, sociala samspel, fantasi och kreativitet,            

skapa trygghet, lustfyllt sätt att lära inom alla läroplanens områden.   

  

Resultatet visar att de pedagoger som arbetar på musikförskola har fler kommentarer 

kring hur musik kan användas som ett pedagogiskt redskap och stöd i förskolans 
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verksamhet. Ilari (2016) lyfter i sin studie fram att lyssna och skapa musik påverkar 

barns sociala relationer, koncentration och gemensamma aktiviteter med kamrater.    

   
I intervjuerna beskriver pedagogerna musikens huvudsakliga syfte i förskolan enligt 

följande:  

  
Det är glädjen och språket, musiken är inkluderande, alla kan vara med.                               

Det är ju det jag tycker är den största vinsten, den lockar alla.  

  

Språket, att hitta melodin i språket oavsett om du har svenska                            

som första språk eller inte.  

  

Språkutvecklande om det är planerat. Är det inte planerat så                                   

barns inflytande  

 Pedagoger på traditionella förskolor  

  
Använda så mycket redskap som möjligt som vi har tillgängligt                             

och förstärka det med musiken för vi ser och vet att musiken gör                                                            

att barnen lär sig snabbare, särskilt språket.  
                                                                                                  

 Språket, språket är otroligt viktigt.  

  

 I projekt och temaarbete är det ett viktigt verktyg att kunna                                             

jobba med, ett naturligt och effektivt inslag. 

 

 Pedagoger på musikförskolor  

   

Samtliga pedagoger i intervjuerna beskriver musikens huvudsakliga syfte som ett 

redskap och stöd i barnens språkutveckling. Ilari (2016) framhåller att musik kan 

användas som kommunikation, för ökat samarbete och social sammanhållning. Några 

av pedagogerna beskriver också musiken som betydelsefull när det gäller 

gemensamhetsskapande och inkludering samt för att förstärka andra aktiviteter. Wilson 

Gillspie och Gliders (2010) beskriver hur musik kan användas på flera olika sätt för att 

förstärka det pedagogiska syftet.   

  
8.2.2 Musiken som pedagogiskt redskap och stöd  

  

På de traditionella förskolorna är det 43 av 55 av pedagogerna och 45 av 49 på 

musikförskolorna som anser att de använder musik som ett pedagogiskt redskap och 

stöd. Största skillnaden mellan de olika förskolorna kan utläsas i enkätsvaren när de 

ombeds beskriva hur: 

  

Kommentarer från pedagogerna på de traditionella förskolorna:  

  
språkutvecklande, sångpåsar, spela och sjunga, lyssna på musik,                             

ramssjunga, tillsammans med TAKK (tecken som stöd), måla till musik,                       

vid vilan, förstärka och bredda teman,  motorik, glädje, gemenskap.  
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Kommentarer från pedagogerna på musikförskolorna:  

  
fånga barnen, barn lugnas av sång och musik, minska verbalt tal,                  

musiken kan barn som annars inte talar göra sig hörda, stöd i övergångar,       

skapa gemenskap, samarbete, TAKK i samband med sång, öka förståelse          

och inkludera alla, nå andra kunskaper, skapa olika stämningar, stärka 

självförtroendet, tröst, ingångsväg till barns lärande, att arbeta med             

kroppen gör det lättare att ta till sig andra saker, träna sina sociala           

förmågor, inskolning och anknytning, fördjupning i aktiviteter.  

  

Resultatet av enkätsvaren visar att majoriteten av samtliga pedagoger använder musik 

som ett pedagogiskt redskap och stöd. Dock uttryckte och såg pedagogerna på 

musikförskolorna fler möjligheter och sätt att använda musik. Wilson Gillspie och 

Gliders (2010) uttrycker i sin studie att musik kan användas för att utveckla både 

akademiska och sociala färdigheter samt som stöd vid övergångar mellan olika 

aktiviteter.   

  

I intervjuerna beskriver pedagogerna hur de använder musik som ett pedagogiskt 

redskap och stöd enligt följande:  

  
Man vet ju att mycket musik är språkutvecklande och gynnar                        

barnen men man skulle kunna använda och utveckla det så mycket mer,             

det har fallit bort lite.  

  

Rytmik och stavelser. Den behöver en mycket större plats,                                

men jag tror att det är okunskap hos oss pedagoger.  

  

Absolut att man skulle få in mer musik i förskolan, än vad vi har.  

  

Pedagoger på traditionella förskolor  

 

Vi har ett helhetstänk när det gäller musiken. Vi försöker alltid få                         

in musiken i temat och projektet. 

  

Språket och delaktighet, även om du inte kan sjunga kan du vara                                     

med och klappa.  

  

Vi använder musiken för att hjälpa till att lösa konflikter.                                                  

Att göra musikaktiviteter tillsammans hjälper till mycket hur vi är mot varandra.  

  

Det är ju så lätt att få med musiken i allt och då har jag märkt                         

genom åren att använder du musiken som stöd så fastnar begreppen                       

lättare för alla barn. Polletten bara trillar ned, det är häftigt att man                    

kan använda musiken så.   

Pedagoger på musikförskolor  

  

Resultatet visar att på musikförskolorna beskrivs musiken som det huvudsakliga 

kulturella redskap som pedagogerna använder sig av för att barnen aktivt ska tillägna sig 

olika kunskaper. Säljö (2014) påpekar att ur ett sociokulturellt perspektiv är det så att 

kulturella redskap medierar, det vill säga förmedlar, kunskaper om världen för barnen. 

Wallerstedt et al (2014) framhåller också begreppet appropriering som i Vygotskijs teori 



 

 

 

24 

 

14 (28,6%)

33 (67,3%)

19 (38,8%)

21 (42,9%)

5 (10,2%)

12 (24,5%)

16 (29,1%)

33 (60%)

20 (36,4%)

16 (29,1%)

9 (16,4%)

9 (16,4%)

0 5 10 15 20 25 30 35

Hjälpsamhet

Ökad samarbetsförmåga

Ge tröst

Dela med sig

Har inte sett några sådana
förändringar

Annat

Traditionell förskola Musikförskola

innebär att lärande sker genom ett aktivt tillägnande av kulturella redskap varav musik 

är ett. Genom olika stöd, scaffolds, så kan läraren staka ut vägen mot målet (a.a).  

  

8.3 Musiken som pedagogiskt redskap och stöd för att stimulera 
prosocialt beteende  
  

I studien beskriver pedagogerna hur de använder musiken som ett pedagogiskt redskap 

och stöd i förskolan. Dock visar resultatet att det saknas medvetenhet om att musik kan 

användas som ett pedagogiskt redskap och stöd för att utveckla prosocialt beteende 

vilket tidigare forskning visar. Wallerstedt et al (2014) menar att musikundervisning bör 

handla om att göra barn till aktiva medskapare och att musik kan förena och överbrygga 

när inte orden räcker till. Det finns en styrka i att låna kompetenser från andra områden. 

Persson (2004) beskriver gruppen och miljön kring barnet som betydelsefulla för den 

sociala utvecklingen och menar därför att lärare har en viktig uppgift att hjälpa barn att 

utveckla sitt prosociala beteende.   

 

Nedanstående figur visar om pedagogerna upptäckt några förändringar i barnens 

beteende i samband med musikaktivitet. 

  

Figur 2. Har du upptäckt någon av följande förändringar hos barnen under eller i 

anslutning till en musikaktivitet? Det går bra att kryssa i flera alternativ.  

  

Utifrån resultatet som visas i figur 2 framgår det att majoriteten av pedagogerna både på 

traditionella förskolor och musikförskolor har sett en ökad samarbetsförmåga hos 

barnen under eller i anslutning till musikaktiviteter. Persson (2004) menar att social 

kompetens är något som avgörs i samspel med andra och detta kräver flexibilitet 

eftersom ett beteende kan betraktas som social kompetens i en situation men inte i en 

annan. Kirschner och Tomasello (2010) påvisar att förskolebarns gemensamma 

musikskapande främjar deras samarbete och hjälpsamma beteende. Det finns dock 
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motsägande resultat i en studie av Kirschner och Ilari (2014) där de inte kunnat se 

någon ökning av prosocialt beteende hos barnen efter musikaktivitet med trumspel.  

  

När det gäller de prosociala handlingarna hjälpsamhet, ge tröst och dela med sig visar 

enkätsvaren att majoriteten av pedagogerna både på de traditionella förskolorna och 

musikförskolorna upplever någon av dessa förändringar hos barnen. Det stämmer 

överens med den studie där Kirschner och Tomasello (2010) påvisar att genom att 

koordinera röster och handling tillsammans med musik uppmuntras barn att samarbeta 

och agera prosocialt. Även Tuncgenc och Cohen (2016) har i sin studie visat att 

musikaliska aktiviteter genom synkronisering av rörelser med hjälp av musik leder till 

ett ökat prosocialt beteende genom att barn med ett väl utvecklat koordinationsmönster 

har en större benägenhet att hjälpa andra barn (a.a). Det sociokulturella perspektivet kan 

kopplas till detta då det i stora delar är samspelet med andra människor och miljön kring 

barnet som påverkar utvecklingen av sociala färdigheter (Säljö 2011, Imsen 2006).   

   

I intervjuerna beskriver pedagogerna  följande på frågan om de upptäckt några 

förändringar i barnens beteende under eller i anslutning till musikaktiviteter:  

  
Lättare att sitta still och koncentrera sig. 

  

Man kan fånga och bryta av på ett bra sätt. Jag tror det påverkar                     

pedagogerna, man blir lite gladare och det kan ändra ett beteende                                    

eller humör och det påverkar barnen.  

  

Glädjen herregud ! och dansa och rytmen. Det väcker något inom dem.  

  

Pedagoger på traditionella förskolor.  

  

Jag känner att harmonin blir bra. Barnen vågar stå i centrum.  

  

Stort engagemang och nyfikenhet.  

  

De lär sig mycket av varandra i sången och musiken  

  

Pedagoger på musikförskolor  

 

Resultatet visar att samtliga pedagoger i intervjuerna upplever att flera positiva 

beteenden utvecklats hos barnen i anslutning till musikaktiviteterna. Angelo och Saether 

(2014) menar att barn uttrycker sig helhetligt och att utveckling på ett område innebär 

utveckling även på andra områden. Detta lyfter också Siphai et al. (2017) som menar att 

barn är olika och lär på olika sätt. De har i sin studie studerat fördelarna med att 

utveckla barns multipla intelligenser genom att ta tillvara på barnens vilja och 

nyfikenhet. I intervjuerna framkom det dock inte några tydliga förändringar hos barnen 

under musikaktiviteter som kan kopplas till prosocialt beteende. Schellenberg, Corrigal, 

Dys och Malti (2015) lyfter frågan om det verkligen är musiken som ger positiva 

effekter på barnens prosociala beteende eller om det är själva samarbetet kring 

musikaktiviteten.   
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9 Diskussion  
  

Följande avsnitt inleds med diskussion kring val av metod, därefter följer 

resultatdiskussion med sammanfattning, där delar av resultatet lyfts fram och kopplas 

till vald teori och forskning.  

  
9.1 Metoddiskussion 
 

I studien används både kvantitativ och kvalitativ metod. Största delen av resultatet 

bygger på kvantitativ metod i form av webbaserad enkätundersökning som kompletteras 

med 6 intervjuer för att få en ökad förståelse av studiens syfte. Vid sammanställning av 

resultatet upplevdes vissa svårigheter i att göra det tydligt när presentation och analys av 

enkät och intervjusvar skulle presenteras tillsammans. Samtidigt sågs fördelar i att 

presentera resultaten tillsammans då intervjusvaren skulle komplettera enkätsvaren för 

att ge en ökad förståelse. Intervjusvaren kompletterar enkäterna  genom att belysa 

resultatet på det sätt som var tänkt. Detta i enlighet med  Eliasson (2013) som 

framhåller vikten av att redovisa vad man vill uppnå med en kombination av kvantitativ 

och kvalitativ studie samt hur väl det lyckats. Även när det gäller jämförelsen mellan 

traditionella förskolor och musikförskolor upplevdes vissa svårigheter i att vara tydliga i 

resultatet.  

  

En klar fördel med Google Formulär är att det är lätt att skapa enkäter och att 

sammanställningen av resultatet sker automatiskt. Det var dock svårt att få in tillräckligt 

med svar och påminnelse behövdes eftersom ett relativt stort antal svar ansågs 

nödvändigt för att göra studien trovärdig. Det är möjligt att personlig kontakt med 

respondenterna hade ökat svarsfrekvensen. Trots missivbrev som enligt Bryman (2011) 

kan minska bortfallet så hade studien ett stort bortfall i enkäterna. Dahmström (2011) 

framhåller vikten av väl genomtänkta frågor som utgår från de problemformuleringar 

man har och att frågorna ställs så att de tolkas rätt av respondenterna. Trots väl 

genomtänkta frågor upptäcktes brister i frågeformuleringarna vid sammanställning av 

resultatet. På frågan hur ofta barnen möter musik i sin vardag saknades svar på vad varje 

dag innebar, här kunde en följdfråga ställts för att förtydliga. På frågan om pedagogerna 

upptäckt några förändringar hos barnen under eller i anslutning till en musikaktivitet 

upptäcktes att, när pedagoderna fick alternativ med prosocial anknytning, vilket de fick i 

enkäten, så blev det många svar, till skillnad mot i intervjuerna där inte något svar 

kunde kopplas till prosocialt beteende. Kanske hade resultatet sett annorlunda ut om de 

prosociala alternativen blandats med andra alternativ.  

  

Alla intervjuer genomfördes på ett tillfredsställande sätt och upplevelsen är att 

intervjuerna ger den ökade kvalitativa förståelse i resultatet som var tanken. Det var en 

fördel att vara två vid genomförandet av intervjuerna då en gemensam tolkning kunde 

göras efter transkibering. Att vara två, en som intervjuar och en som observerar innebär 

ett större fokus på inte bara vad som sägs utan också hur det sägs enligt Ehn och Ödberg 

(2011). Vid sammanställning av resultatet så var det fördelaktigt att ha samma frågor i 

enkäterna som i intervjuerna.   

  

Valet av teoretisk utgångspunkt, det sociokulturella perspektivet, upplevdes relevant då 

det tydligt kunde kopplas till resultatet.   
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Det insamlade materialet är tolkat och analyserat utifrån egna erfarenheter och skulle 

därför kunna tolkas annorlunda av någon annan.   

 

9.2 Resultatdiskussion  

  

Syftet med studien har varit att undersöka hur pedagoger beskriver musikens betydelse i 

förskolan och som ett pedagogiskt redskap och stöd för att utveckla prosocialt beteende. 

Att använda musik för att främja barns utveckling på olika områden samt ta tillvara på 

barns vilja, lust och nyfikenhet att lära ger större möjligheter för alla barn att utvecklas 

och lära efter sina förutsättningar. Detta styrks av Angelo och Saether (2014) och Sipahi 

et al. (2017) som framhåller musikens relationella betydelse och att människan bör ses 

ur ett helhetsperspektiv där utveckling inom olika områden gynnar varandra. Därför är 

det viktigt att lärare kan skapa undervisningssituationer så att barn får använda alla sina 

multipla intelligenser. Resultatet i studien visar att samtliga pedagoger anser att musik 

är positivt och på något sätt har betydelse för barns utveckling. Det upplevdes vissa 

svårigheter att hitta motsägande resultat vilket kan tolkas som att den mesta forskningen 

tyder på att musik är positivt för barns utveckling på olika sätt.   

  
9.2.1 Musikens betydelse  

  

Resultatet visar att majoriteten av samtliga pedagoger anser att de har en 

tillfredställande eller mycket tillfredställande kompetens när det gäller att bedriva 

musikaktiviteter med barn. Det borde innebära goda förutsättningar för att barnen på 

förskolan kan ges rika tillfällen till musikaktiviteter. Erfarenheten är dock att musiken 

inte har så stor betydelse på de traditionella förskolorna utan ofta får stå tillbaka för 

andra områden som exempelvis naturvetenskap, teknik och matematik, på grund av 

tydliga skrivningar i läroplanen kring dessa ämnen. Detta uttrycktes också i intervjuerna 

av pedagogerna på de traditionella förskolorna, där pedagogerna bekrev att musiken fått 

en minskad plats och att musiken borde och skulle kunna användas mer i olika 

situationer. Däremot beskrev pedagogerna på musikförskolorna, att de alltid använder 

musik i de olika projekt och aktiviteter de arbetar med. De beskriver musiken som ett 

sätt att förstärka, komplettera och synliggöra sammanhang. Detta kan jämföras med det 

sociokulturella perspektivet där Wallerstedt et al (2014) beskriver att barn vistas i olika 

miljöer och sammanhang och måste således lära sig hur de ska kommunicera och 

uppträda i de olika situationer som uppstår, detta kräver flexibilitet. Den mest 

stimulerande inlärningen sker i relation till någon annan och även den omgivande 

miljön har betydelse. Ehrlin (2012) poängterar att med musikens hjälp kan gränser 

överskridas på ett annat sätt än om bara det talade språket används. Det samstämmer 

med Säljö (2014) som lyfter fram Vygotskijs tankar i det sociokulturella perspektivet 

om att barn ibland utsätts för aktiviteter de inte kan utföra själva på grund att de inte har 

de redskap som behövs, men med rätt stöd kan de få vägledning. Enligt Ferm 

Thorgersen (2012) kan musik ses som en form av redskap som hjälper till i 

samspelet  mellan barn och pedagoger samt att överföra kunskaper. I studien kan 

musiken ses som ett redskap och stöd av pedagogerna på musikförskolorna genom att 

de medierar, det vill säga förmedlar kunskaper till barnen genom musiken.   

  

Majoriteten av samtliga pedagoger beskriver att barnen möter musik varje dag på 

förskolan. Vad pedagogerna på de traditionella förskolorna och på musikförskolorna 

menar med varje dag framgår inte av resultatet i enkäterna. Det skulle kunna vara allt 
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från att sjunga endast någon enstaka sång eller lyssna på bakgrundsmusik, till att musik 

genomsyrar hela verksamheten. Det stämmer överens med vad pedagogerna i 

intervjuerna beskriver. På de traditionella förskolorna uttrycks det att musikaktiviteter 

sker mestadels någon enstaka gång under dagen jämfört med på musikförskolorna där 

pedagogerna beskriver att musiken genomsyrar verksamheten på helt annat sätt. Enligt 

Wilson Gillespie och Gliders (2010) är det positivt med regelbunden musikutövning då 

det kan vara ett stöd för att utveckla både akademiska och sociala färdigheter.  

  

Det som framkommer när det gäller vad pedagogerna anser är musikens huvudsakliga 

syfte i förskolan är en något ökad medvetenhet hos pedagogerna på musikförskolorna 

om att använda musiken som ett pedagogiskt redskap och stöd. Det kan kanske bero på 

att majoriteten av pedagogerna på musikförskolorna har en större kompetens och 

engagemang när det gäller att arbeta med musik. Dessutom så kan de se musiken i ett 

vidare perspektiv som gör att de inte känner begränsningar i hur och när musik kan 

användas. Ehrlin (2012) framhåller vikten av ett gott självförtroende hos pedagogerna 

för att använda musik tillsammans med barn. Hos pedagogerna på de traditionella 

förskolorna har musiken en tendens att få stå tillbaka för andra utvecklingsområden. I 

Lpfö 1998 reviderad 2016 (Skolverket 2016), står musik bara med i en mening 

tillsammans med andra uttrycksformer vilket kan tolkas som att det inte är ett prioriterat 

område. I lärarutbildningen ingår musik till största delen endast som valbar kurs, detta 

kan påverka hur pedagogerna ser på musikens betydelse samt kvaliteten på 

musikaktiviteterna på förskolan. Det behövs en ökad medvetenhet och kunskap om 

musikens betydelse och användning som redskap och stöd i förskolan för att ge barnen 

större möjligheter att utvecklas, då det är positivt att använda flera olika kompetenser. 

Angelo och Saether (2014) menar att andra utvecklingsområden så som motorik, social 

och kommunikativ kompetens kan utvecklas med hjälp av musik. Wilson Gillspie och 

Gliders (2010) beskriver hur musik kan användas i pedagogiska och mer fria aktiviteter 

både inomhus och utomhus för att förstärka det pedagogiska syftet samt vid övergångar 

mellan olika aktiviteter.  

   
9.2.2 Musik som pedagogiskt redskap och stöd för att utveckla prosocialt beteende  

  

När det gäller musik som ett pedagogiskt redskap och stöd för att utveckla prosocialt 

beteende sågs skillnader i studiens resultat gällande frågan om pedagogerna upptäckt 

några förändringar hos barnen under eller i anslutning till musikaktiviteter. I enkäterna 

fick pedagogerna svarsalternativ som var kopplade till prosocialt beteende, vilket visade 

att pedagogerna då såg sådana förändringar hos barnen. I intervjuerna gavs däremot 

inga alternativ utan pedagogerna fick beskriva fritt. I deras svar framkom inte några 

förändringar som beskrev prosocialt beteende. Schellenberg, Corrigal, Dys och Malti 

(2015) påvisar i sin studie att musikundervisning i grupp har positiva effekter på barns 

prosociala beteende, dock ifrågasätter de om det är musiken i sig eller om det är själva 

samarbetet kring musikaktiviteterna som ger positiva effekter. Det råder också oklarhet 

kring om effekterna är långsiktiga. Skillnaderna mellan resultatet i enkäterna och 

intervjuerna kan bero på, att när pedagogerna fick svarsalternativ så kunde de se dessa 

förändringar hos barnen, jämfört med när inga svarsalternativ gavs. Då var det i första 

hand språket, glädjen och gemenskapen som dominerade som de områden det sågs 

förändringar i. Det som är intressant är att inte heller pedagogerna på musikförskolorna, 

som i övrigt ser musiken som ett redskap och stöd i flera olika sammanhang såg några 

förändringar som kunde kopplas till barns prosociala beteende, utan svarsalternativ. Ett 
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prosocialt beteendet är kanske inte lika lätt att upptäcka och inte det som först 

registreras under eller i anslutning till en musikaktivitet till skillnad från exempelvis 

språk och glädje som märks på ett helt annat sätt.   

 

Forskning visar att musikaktiviteter är positiva för barns sociala relationer men även för 

barns utveckling när det gäller kommunikation, samarbete, koncentration, matematik, 

logiskt tänkande och gemensamma aktiviteter (Ilari 2016 & Sipahi et al. 2017). Detta 

kan tolkas som att musik kan användas som stöd för att utveckla flera olika 

kompetenser hos barnen. Det kan jämföras med Säljö (2014) som beskriver scaffolding, 

vilket betyder att genom olika kulturella redskap, varav musik är ett, kan barnen stödjas 

på vägen mot målet. Genom att sam-handla och sam-tänka med barnet i olika 

lärsituationer ger den vuxne barnet insikt om hur olika situationer kan tolkas och 

definieras. I början är stödet stort för att sedan efter hand minska. Musiken kan här ses 

som ett effektivt redskap och stöd. Wallerstedt et al (2014) menar att vilka redskap, 

scaffolds, barnen får tillgång till och hur väl de lär sig använda dem, det vill säga att 

appropriering sker, blir avgörande för utvecklingen av olika förmågor och kunskaper.   

  

Resultatet i studien visar att samtliga pedagoger använder musiken som redskap och 

stöd i olika sammanhang, om än på lite olika sätt och med vissa skillnader mellan de 

traditionella förskolorna och musikförskolorna. Det som inte framkom i studien var 

tydliga resultat kring hur musiken används som redskap och stöd för att utveckla 

prosocialt beteende hos barnen, vilket var en av våra frågeställningar. Detta kan bero på 

svårigheten att se och mäta prosocialt beteende hos barn, eftersom det kräver en 

medvetenhet hos pedagogerna om vad dessa beteenden innebär samt att de är 

närvarande och observerar barnen i musikaktiviteter och lekar. Det är enklare att mäta 

exempelvis barns språkutveckling. Det som dock blir tydligt i studien är att forskning 

visar att musikaktiviteter har en positiv effekt på flera områden och det är också vad 

majoriteten av pedagogerna i studien uttrycker. Däremot väcks funderingar kring om det 

är själva musiken eller den gemensamma aktiviteten som har positiva effekter på barns 

utveckling och beteende i olika sammanhang. All tidigare forskning som presenteras i 

studien innebär förutom musiklyssning någon form av samarbete tillsammans med 

andra. Detta lyfter även Schellenberg, Corrigal, Dys och Malti (2015) som frågar sig om 

det är musiken i sig eller samarbetet kring musikaktiviteterna som främjar barns 

prosociala beteende.  

 

10 Specialpedagogiska implikationer  
 

Att musiken kan spela en viktig roll för barns utveckling och lärande har blivit alltmer 

tydligt under arbetets gång med den här studien. Det finns viss kunskap hos pedagoger i 

förskolan om att musik är viktigt och kan ha positiva effekter, främst när det gäller 

språket, glädjen och gemenskapen. Det är dock inte alla pedagoger som ser att musiken 

skulle kunna användas som ett redskap och stöd i ett vidare perspektiv. För att alla barn 

ska få chansen att utvecklas på bästa sätt och efter sina förutsättningar vore det önskvärt 

att pedagoger var mer medvetna om vikten av att utnyttja barns alla kompetenser och att 

utveckling inom ett område kan leda till utveckling inom andra områden. Även om 

pedagogerna själva inte visade stor medvetenhet om musikens påverkan på barns 

prosociala betydelse så kan man anta att ett utökat och utvecklat arbete med musik 

borde ge positiva resultat även inom detta område. Persson (2004) framhåller att brister 

i förmågan att samspela med andra människor påverkar livskvaliteten och att personal i 
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förskolan har en viktig uppgift att hjälpa barn att utveckla sitt prosociala beteende. Att 

som pedagog i förskolan ta hjälp av så många redskap och stöd man kan, för att 

underlätta inlärning och för att utveckla social kompetens hos alla barn borde vara en 

självklarhet. Därför vore det önskvärt med en ökad kunskap och kompetens hos 

pedagogern i förskolan kring musikens betydelse och att musik kan användas som ett 

redskap och stöd inom alla utvecklingsområden i förskolan.  

 

11 Vidare forskning 
För att få svar på studiens syfte och frågeställningar genomfördes en enkätundersökning 

samt intervjuer. Det hade varit intressant att göra observationer under en längre tid och 

då jämföra två grupper av barn på en traditionell förskola. En grupp som kontrollgrupp 

och en som börjar arbeta mer medvetet med musik, detta för att se om det uppstår någon 

förändring hos barnen när det gäller det prosociala beteendet. 
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Bilaga A 

 
Enkätfrågor 

 

1 Hur många år har du arbetat som förskollärare/barnskötare? 

 

2 Har du haft inslag av musik i din utbildning? 

Ja 

Nej 

Om ja, på vilket sätt och i vilken omfattning? 

 

3 Har du i något annat sammanhang fått kunskaper/utbildning i musik? 

Om ja, på vilket sätt och i vilken omfattning? 

 

4 Beskriv ditt musikintresse? 

(Öppen fråga, max 50) 

 

5 Hur uppfattar du din egen kompetens i att bedriva musikaktiviteter med barn? 

Mycket tillfredsställande 

Tillfredsställande 

Mindre tillfredsställande 

Inte alls tillfredsställande 

 

6 Upplever du att sång och musik är ett prioriterat område med hög status inom 

förskolans verksamhet? 

Stämmer helt 

Stämmer delvis 

Stämmer sällan 

Stämmer inte al 

 

7 Hur ofta möter barnen musik i sin vardag på din förskola? 

Varje dag 

Flera gånger i veckan 

Varje vecka 

Någon gång i månaden 

Sällan  

Aldrig 

 

8 Vilket anser du är musikaktiviteternas huvudsakliga syfte på din förskola? Välj 

tre svarsalternativ. 

Barnens önskemål 

Pedagogers önskemål 

Motoriskt utvecklande 

Högtider och traditioner 

Språkutvecklande 

För att stärka gemenskapen 

Utveckling av social kompetens 

Specialpedagogiskt verktyg 



 

 

 

 

Annat 

Om annat beskriv vad. 

 

9 Använder du musik som ett specialpedagogiskt redskap och stöd på din 

förskola? 

Ja 

Nej 

Om ja, kan du beskriva hur? 

 

10 I vilken utsträckning anser du att musik skulle kunna användas som ett 

pedagogiskt redskap och stöd i förskolan? 

I mycket stor utsträckning 

I stor utsträckning 

I ganska stor utsträckning 

I mindre utsträckning 

I mycket liten utsträckning 

Inte alls 

 

11 Har du upptäckt någon av följande förändringar hos barnen under eller i 

anslutning till musikaktivitet? Det går bra att kryssa i flera alternativ. 

Hjälpsamhet 

Ge tröst 

Dela med sig 

Ökad samarbetsförmåga 

Har inte sett några sådana förändringar 

Annat 

Om annat, beskriv vad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga B 
 

Intervjufrågor 
 

1 Hur många år har du arbetat som förskollärare/barnskötare? Hur många olika 

förskolor? Någon med musikprofil?  

 

2 Har du haft inslag av musik i din utbildning? I såfall på vilket sätt? 

 

3a Har du i något annat sammanhang fått kunskaper/utbildning i musik? 

3b I såfall på vilket sätt? 

 

4 Beskriv ditt musikintresse? 

 

5 Hur uppfattar du din egen kompetens i att bedriva musikaktiviteter med barn? 

 

6 a Upplever du att sång och musik är ett prioriterat område med hög status inom 

förskolans verksamhet? 

6 b Hur tänker du? 

 

7 Hur ofta möter barnen musik i sin vardag på din förskola? 

 

8 Vilket anser du är musikaktiviteternas huvudsakliga syfte på din förskola?  

 

9 a Använder du musik som ett pedagogiskt redskap och stöd på din förskola? 

9b Kan du beskriva hur? Hur tänker du? 

 

10 I vilken utsträckning anser du att musik skulle kunna användas som ett 

pedagogiskt redskap och stöd i förskolan? 

 

11a Har du upptäckt några förändringar hos barnen under eller i anslutning till 

musikaktivitet? 

11b Beskriv på vilket sätt.  

 

12 Har du något du själv gärna vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga C 
 

Missivbrev 
 

Hej förskollärare och barnskötare! 

 

Vi är två studenter från Linneuniversitetet  i Växjö som skriver vårt examerbete på 

specialpedagogprogrammet i Växjö. Syftet med vår studie är att undersöka hur ni 

använder musik i den pedagogiska verksamheten. Som förskollärare eller barnskötare 

har du stor kunskap och erfarenhet kring arbetet med barn och vi sätter stort värde på att 

få ta del av dina tankar kring arbetet med musik i förskolan. 

Din medverkan i studien kommer självklart att genomföras med hänsyn till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär att allt deltagande är 

frivilligt och du kan närsomhelts avsluta ditt deltagande. All information som vi samlar 

in, förblir konfidentiellt och din medverkan anonym. Svaren  kommer att sammanställas 

och därefter endast användas i studiens resultat.  

 

Med vänlig hälsning 

Elisabeth Nyman 

Ellinore Roselius 

 

 

 

 

  

 


