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Vi är båda musikintresserade och vårt syfte med studien är att undersöka pedagogers förhåll-

ningssätt och syfte till musikaktiviteter samt hur de utövar musik i verksamheten.  

 

En kvalitativ enkätundersökning genomfördes med pedagoger i förskolan för att få svar på 

våra frågor. Resultatet visade att fjorton av tjugo pedagoger ansåg att deras eget förhållnings-

sätt påverkade hur mycket musik som används i förskolan. De menar att det är lättare att ge 

barnen en positiv inställning till musik om man själv tycker det är roligt. Musik utövas nästan 

varje dag enligt pedagogerna. Oftast sjungs det i sångsamlingar, men även vid spontana tillfäl-

len under dagen. Pedagogens syfte med musik är att underlätta barns utveckling och lärande 

inom flera områden. Överraskande var att hälften av pedagogerna inte utgår från läroplanen 

vid musikaktiviteter.  

 

Musik är ett viktigt redskap för utveckling och lärande och pedagogens förhållningssätt på-

verkar mer än man tror. Att vara engagerad är viktigt. 
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1 Inledning 
 

”Musik skall byggas utav glädje av glädje bygger man musik. 

Musik, det får ni ändå medge gör glädjen ännu mera glädjerik. 

Mitt hus är byggt av båda dera', mitt hus det la' dom grunden till 

för flera tusen år sen eller mera, så stig in känn er som hemma om 
ni vill”  

(Text av Björn Barlach och musik av Lill Lindfors, 1978). 

 

Ovanstående citat illustrerar vikten av att musik ska vara en glädjefull upplevelse, vilket vi 

själva har erfarenhet av. Då barnen upplever sann glädje ser vi att barnen tillägnar sig kunska-

per och lärande bättre och därmed utvecklas på ett positivt sätt. Efter många års erfarenhet av 

att arbeta med yngre barn och ett antal verksamhetsförlagda utbildningar (VFU), har vi genom 

upplevda iakttagelser sett att barn utövar musik vid spontana och planerade situationer under 

större delen av förskolans verksamhet. Barnen sjunger och nynnar när de leker både inom- 

och utomhus, vid rollekar och regellekar och planerade aktiviteter så som sång och musiksam-

lingar, gymnastikpass, skogsutflykter och vid högtider till exempel påsk, midsommar, jul och 

födelsedagar.  

 

Jederlund (2002) skriver att musik har funnits i alla tider och kulturer som ett ackompanjerat 

redskap i människans liv och arrangemang. Vi har sett att det skiljer sig hur barnen får tillägna 

sig musiken på de olika förskoleavdelningarna och hur pedagogerna utmanar barnen musikdi-

daktiskt. Frågan är om pedagogers intresse och engagemang styr förskolans musikaktiviteter 

och om de ser ett samband mellan musik och lärande. Vidare funderar vi om det är pedago-

gers förhållningssätt till musik och deras personliga musikkunskap som styr syften och utöv-

ning av musikaktiviteter i förskolan, och om avsaknaden av eget musikintresse innebär en 

osäkerhet hos pedagoger att utöva musikaktiviteter eller inte. Vi vill få en bättre förståelse för 

pedagogernas förhållningssätt till musik, och se om deras syfte kopplas till förskolans läroplan 

Lpfö 98 eller om musikaktiviteter är utfyllningsaktiviteter. I förskolans läroplan står det: 

”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och 

lärorik för alla barn som deltar” (Lpfö98 2010:11). För att få en klarare syn av pedagogers 

syfte att utöva musik i förskolan har vi valt att göra en kvalitativ enkätundersökning med pe-

dagoger inom förskolan. Vi är båda intresserade av musikens härliga värld och vill därför för-

djupa våra kunskaper och undersöka om vi kan se vissa mönster i enkätundersökningen angå-

ende pedagogers syfte, förhållningssätt och hur de utövar musik i förskolan.  

 

1.1 Definition av begrepp 

I studien används vissa begrepp som vi vill förtydliga för att underlätta och ge en förståelse av 

innebörden av dessa begrepp. 

 

 Begreppet pedagog innefattar lärare, förskollärare och barnskötare som är verksamma 

i förskolan och som har pedagogiskt ansvar för verksamheten.  

 

 Ordet förskola innefattar kommunal och kyrkans förskola med barn i åldrarna 1-5 år. 
 

 Pedagogers förhållningssätt – innebär exempelvis inställning, attityd, värdering, be-
mötande, medvetenhet om. 
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 Musikaktiviteter innebär av pedagoger planerade aktiviteter med musik som innefattas 

av rörelse, rytm, sång och dans med eller utan konkret material. Det kan också vara 

spontana aktiviteter utifrån barnens intresse och önskemål.  

 

 Didaktik – följande frågor ligger till grund för den pedagogiskt planerade verksamhe-
ten inom förskolan: Vad ska läras ut? och Varför ska det läras ut? och Hur ska det lä-

ras ut? 

 

 Begreppet musisk innebär aktiviteter med poetiskt formade ord, akustiskt gestaltat i 
visform och med rytmisk rörelse eller dans (Uddén 2004). När barn leker hittar de på 

sånger som de sjunger eller nynnar och ofta rör de på kroppen samtidigt i takt. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka pedagogers förhållningssätt och syfte med musikaktivite-

ter samt hur de utövar musik i verksamheten. 

 

2.2 Frågeställningar 

Våra frågeställningar är: 

 

- Vilket syfte har pedagogen med musikaktiviteterna? 

 

- Vilket förhållningssätt har pedagogen till musikaktiviteterna? 

 

- På vilket sätt utövas musik i förskolan?  
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3 Bakgrund 
I detta kapitel diskuteras frågan vad musik är och en historisk tillbakablick görs för att ge för-

ståelse för var musiken härstammar från. Vi har även studerat hur begreppet musikaktiviteter 

är formulerat i förskolans läroplan Lpfö98. Musik kan innebära en lust- och glädjefylld upp-

levelse men kan också handla om sorg, detta kommer att belysas under rubriken musikens 

betydelse för människan. Vi följer även barnets musikutveckling och tar upp begreppet mu-

sikdidaktik för att till slut avsluta bakgrundskapitlet med pedagogers syfte och förhållningssätt 

till musik. Vi har genomgående studerat tidigare forskning och annan litteratur i ämnet. 

 

3.1 Vad är musik? 

Många företeelser i vår vardag tar vi för givet, som musik. Alla vet vad som menas med mu-

sik, men att definiera ordet är svårt. Musik är ett brett, personligt och tolkningsbart ämne. Lil-

liestam (2009) skriver att filosofer och musikforskare har försökt att definiera vad musik är. 

Ofta börjar de förklara vad de själva anser att musik är, eftersom det anses vara personligt vad 

som är musik och inte. Författaren (a.a.) beskriver att musiken är föränderlig vilket märks på 

förskolorna, där barnens musiklyssnade har förändrats. Förr lyssnade barnen mer på klassiska 

barnvisor som Bä, bä, vita lamm, medan de idag samlyssnar på till exempel populärmusik 

med föräldrar och barn.  

Enligt Jederlund (2002) så delar musikteoretiker upp musik i tre musikaliska grundelement: 

rörelse, ljud och rytm. Han förklarar rörelse som ljudets svängningar och utbredning genom 

luften i form av vågrörelser. Ljud är den enstaka tonen från en ljudkälla medan rytm är musi-

kens takt. Författaren gör ett tillägg bestående av ett fjärde element som innebär att lyssnaren 

gör en personlig tolkning av musiken. Enligt Nationalencyklopedins hemsida definieras ordet 

musik enligt följande: ”kulturyttring som kan definieras (dock inte heltäckande) som organi-

serat ljud, vare sig detta alstras av t.ex. en röst eller genom elektroakustisk teknik. Ordet 

sammanhänger med den grekiska antikens mousikē´ 'musernas konst'. Givetvis skiftar musi-

kens karaktär genom etniska, geografiska och kronologiska skillnader” (NE 2011). Fagius och 

Lagercrantz (2007) beskriver musik som ett organiserat ljud med melodi, rytm och harmoni. 

Lilliestam (2009) skriver mer utvecklat om begreppet organiserat ljud . Han menar att musik 

består av så mycket mer än bara musikinstrument, musik innefattas även av olika ljud. Vi om-

ges av ljud och musik överallt i vårt liv, antingen det är i butiker, i bilen, som bakgrundsmusik 

i hemmet eller i mobiltelefoner. Lilliestam (2009) belyser även att tystnaden kan vara ett ljud 

om vi själva anser det, för idag är musik inte längre ett andrum i vardagen. Idag är det istället 

tystnaden som kan vara en vilostund.  

Vi kan numera mycket snabbare nå och uppleva olika länders främmande musikkulturer tack 

vare vårt resande. Tekniken och internet gör att vi både kan se och lyssna på musik från andra 

länder i vår vardag. Vi har fått en ny närhet till andra länders kulturer och därmed musik. Lil-

liestam (2009) skriver att musiken skiftar beroende på var du befinner dig i världen och att 

musik är föränderligt, beroende på tidsepok och samhälle.  

 

3.2 Musikhistorik  

Ett av de äldsta bevisen för utövande av musik är en 35 000 år gammal benflöjt, skriver Illu-

strerad Vetenskap (2009). Flöjten hittades i en grotta i Tyskland och är gjord av gåsgamsben. 

Den har fem hål, är cirka 22 centimeter lång och 0,8 centimeter i diameter. Artikeln belyser 



7 

 

att ”musik kan ha haft stor betydelse för den sociala sammanhållningen i människogrupper, 

till exempel i samband med fester, dans och ritualer” (Illustrerad Vetenskap 2009-11-18). 

Nationalencyklopedin skriver att arkeologiska fynd och tolkningen av dessa visar musikens 

rötter och dess historia. ”Bilder av instrument och musiker hör till de äldsta lämningarna, me-

dan notskrift inte dyker upp förrän med de så kallade neumerna under tidig medeltid. Dessa 

togs i bruk i den kristna kyrkans gudstjänstfirande” (NE 2011). 

 

Både Uddholm (1993) och Lilliestam (2009) förklarar att för ca 3000 år sedan i den grekiska 

kulturen dyrkade folket åskguden Zeus. Zeus hade nio döttrar, musor, som var sånggudinnor 

och härifrån härstammar ordet mousiké. I grekiska antiken utbildades alla fria ungdomar i 

mousiké. Lilliestam (2009) skriver vidare att begreppet musik och delar av den grekiska mu-

sikteorin kom till Europa först under medeltiden. Musiken var vid den tiden inte alla männi-

skor förunnade utan då skulle musik skapas på ett bestämt sätt som bara några få människor 

hade kunskap om. Enligt Varkøy (1996) var musik ett akademiskt ämne som ”hade sin plats 

bland medeltidens sju fria konster. Dessa omfattade förutom musik; grammatik, dialekt, reto-

rik, aritmetik, geometri, och astronomi” (a.a:33).  

 

Under 1500-talet när kyrkan hade ansvar för skola och fostran fick musik en betydande roll 

som skolämne. För 200 år sedan delades enligt Lilliestam (2009) musiken upp i tre kategorier: 

folkmusik, konstmusik och populärmusik. Begreppet folkmusik formades på 1770-talet, vilket 

innebar att musiken hade en muntlig tradition där låtskrivaren oftast var okänd. Musiken kun-

de förändras vid olika framträdanden och dessa låtar samlades senare in och dokumenterades 

för framtida bruk. Folkmusik idag är ”en genre bestående av det gamla bondesamhällets mu-

sik, som folkvisor och spelmansmusik” (a.a:25). På senare tid har begreppet folkmusik om-

formats till etnisk musik eller världsmusik. Konstmusik eller klassisk musik med ursprung 

från 1700- och 1800-talet avser en fullkomligt perfekt komposition med ett erkänt bestående 

konstnärligt och kulturellt värde. Populärmusik uppkom i början av 1900-talet med kommer-

siell och enkel musik som till exempel dansmusik, schlager, visor, rock och jazz (a.a.). 

 
”Musik är ett fenomen som är unikt för oss människor, och dess gåta är fortfarande en gåta för 

världens biologer. I motsats till de känslor som mat, dryck, samtal och sex kan utlösa finns det 

ingen omedelbar logisk förklaring till varför motsvarande känslor för musik har blivit framälskade 

och kvarhållna under evolutionen. Ingen kan dock förneka den mystiska makt som musiken har 

över oss. Musik kan få håret att resa sig i nacken och tårarna att trilla nedför kinderna – ett rus av 

rena, råa känslor utan det högre intellektets blockerande censur. Musiken har varit med oss sedan 

tidernas morgon. Vi vet bara inte varför eller hur den uppstått – eller vad meningen med den 

egentligen är” (Kragh Jakobsen 2009-10-10). 

 

3.3 Förskolans läroplan Lpfö 98 

I förskolans läroplan Lpfö98 finns följande utvecklingsmål formulerat angående musik: 

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

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

musik, dans och drama” (Lpfö98 2010:10). 

 

Fagius (2007) skriver att barn upplever musik tidigt i livet, men däremot kan barnets kontakt 

med förskolan bli det första mötet med en sångmiljö. Läroplanen för förskolan uttrycker att i 

uppdraget ingår att skapa och kommunicera med hjälp av sång och musik, bild, drama, dans 

och rörelse (Lpfö98 2010). Att sjunga tillsammans med barn innebär ett flertal olika förutsätt-

ningar, såsom pedagogers kunskap, ålder på barnen och olika miljöers möjligheter. Vidare 
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skriver Fagius (2007) att en gemensam nämnare ska vara att väcka lusten till sång och utveck-

la förutsättningarna för musikaktiviteter. Genom att använda musik kan leken påbörjas och 

utvecklas. Det är i leken som samspel uppstår och barnets fantasi utvecklas (Håkansson 

2008): 

 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att 

leka och lära” (Lpfö98 2010:9). 

 

Det är gemensam glädje skriver Håkansson (2008) att sjunga och musicera tillsammans på 

förskolan. Musiken kan hjälpa till att utveckla många områden till exempel kroppskännedom, 

begreppsbildning, motorik och språk: 

 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kropps-

uppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” (Lpfö98 

2010:10). 

 

Under vistelsen i förskolan byggs en förståelse upp för vad demokrati innebär. Det är utifrån 

barnets egna intressen som pedagogerna ska utforma miljön och planera den pedagogiska 

verksamheten. I förskolan läroplan står det följande om barnets delaktighet: 

 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter 

och därmed få möjlighet att påverka sin situation” (Lpfö98 2010:12). 

 

3.4 Musikens betydelse för människan 

Dissanayake (2001) är antropolog från Seattle i USA och skriver att utvecklingen av talsprå-

ket kom senare än sången och musiken. Hon menar att den gemensamma sången och dansen 

är väsentliga för barns och ungdomars utveckling och därför borde man utnyttja musiken mer 

för estetisk och etisk utveckling. ”Att uppfatta och uttrycka sig via musisk lek tillhör de lägre 

nivåerna i människans hjärna”, skriver Uddén (2004:15). De lägre nivåerna i hjärnan är de 

som styrs automatiskt av känslor och rörelser. Hjärnans tredje nivå, som är tanke- och språk-

hjärnan, utvecklas och växer genom att de lägre nivåerna stimuleras. Enligt Uddén (2004) 

finns forskning på att sång och rytmisk rörelse verkar ha en viktig funktion för att öka samar-

betet mellan de båda hjärnhalvorna.  Hjärnforskare har kommit fram till att hjärnan inte har ett 

centrum för musik, utan det är utspritt över hela hjärnan. Det verkar som om det har en sam-

verkansfunktion mellan de olika systemen i hjärnan (Uddén 2004).  

 

Lilliestam (2009) förklarar att forskare har olika meningar kring vad musik betyder för män-

niskans utveckling och överlevnad. En gemensam nämnare är att musik har funnits i alla 

människors kulturer och under alla tidsepoker. Musikupplevelser kan vara känslomässiga fe-

nomen, de kan bland annat relateras till glädje, sorg och värme. Vid speciell musiklyssning 

kan musiken höja stämningen inför festen, vara avslappnande och ge tröst. Att trösta och lug-

na ett barn genom vaggning och sång är en funktion lika gammal som människan. Uddén 

(2004) pekar på att det finns flera olika funktioner för musik i människans liv. En funktion är 

den aktiverande eller sövande. Här avses till exempel att lugn musik har en dämpande inver-

kan på kroppen, kroppsenligt tempo, det vill säga musik i samma tempo som den egna krop-

pens, höjer välmåendet och snabb musik får oss att bli mer aktiva. Den motoriskt strukture-

rande funktionen innebär att vi rör oss i takt till musiken och på så sätt stimulerar andning och 

blodcirkulation så att hjärnan blir bättre syresatt. Även Uddholm (1993) och Lilliestam (2009) 

bekräftar att det sker en kroppslig förändring vid musikupplevelser, blodtrycket höjs, pulsen 

och andningsfrekvensen ökar. Vidare skriver de att den auditiva perceptionen används vid 
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musiklyssning eller spel med musikinstrument. Det är svårt att låta bli att vicka på foten, 

klappa i händerna eller dansa när man rycks med i musiken. Redan under antikens Grekland 

användes musiken för att bota både kroppsliga och själsliga sjukdomar, berättar Bojner 

(1998). Musiken kan ha en läkande förmåga och därför används musikterapi inom vård, om-

sorg och skola.  

 

Ytterligare en funktion är att musik också är känslomässigt kontaktskapande, skriver Uddén 

(2004). Det innebär att musik kan skapa trygghet mellan människor. En annan funktion är, 

enligt Uddén (2004), den minnesbärande. Musik, sång och rytm påverkar minnet på ett sätt 

som gör att man minns erfarenheter i kombination med musikupplevelser. Musik har även en 

social funktion, tar Lilliestam (2009) upp, då det kan skapa en enighet mellan människor som 

delar sång och musik. I dessa möten med både barn och vuxna kan utveckling ske, men det är 

även en glädje att vara tillsammans oavsett ursprung och förutsättningar (Jederlund 2002). 

Sverige är idag ett mångkulturellt land. Detta speglas i musikutbudet där människor med 

samma musikintresse samlas i grupper för den aktuella musikgenren (Uddholm 1993). Uddén 

(2004) ställer frågan om barns intresse för enkla visor, rim och ramsor kan bero på att det är 

på detta sätt de börjar förstå språket? Kan det vara så att ursprunget finns i tidiga kulturer där 

man använde sig av sång för att undervisa? Det verkar som att språkdriften är den största or-

saken till att vi människor är musiska. Människan uppfattar och minns bättre det man upple-

ver i kombination med rytmik och musik (a.a.). 

 

3.5 Barnets musikutveckling 

Folkestad (2001) visar att dagens barn växer upp med ett rikt och varierat utbud av musik. De 

möter musik tidigt i allt från tecknade filmer, barnprogram, reklam till dataspel. Här lär de sig 

inte bara om den senaste musiken, skriver Folkestad (2001), utan även om klassisk musik och 

musik från andra delar av världen. Han säger vidare att dagens barn växer upp i en värld där 

musik i alla dess former och utföranden finns som en integrerad del av livet redan från de ti-

diga barnaåren. Gårdare (2001) skriver att ”Den som börjar i dagens grundskola har hört mer 

musik än tidigare vuxengenerationer gjorde på ett helt liv” (2001:102). Författaren skriver 

också att musik är ett sätt att nå många av skolans syften och mål. Då tänker han exempelvis 

på förmåga att samarbeta, förstå samband, lösa problem, utveckla kreativ förmåga och att 

kommunicera. Han menar även att i dagens skola är musiken ännu viktigare än den var förr. 

Att ha kunskap i musik är viktigt för många yrken som exempelvis utveckling av spelprogram 

och inom musikindustrin (Gårdare 2001).  

 

Uddén (2004) skriver att det centrala för barn är att förstå, och därför blir sång för små barn 

ett sätt att utveckla sitt språk. Även äldre barn använder sig av musik för att utveckla motoris-

ka färdigheter. Vuxna har en stor del i barns musiska utveckling. Om vuxna slutar att stimule-

ra barn med sånger så kan barnet sluta att utvecklas musiskt. Fröbel kom fram till att sången 

gör leken levande och gör att barnet lättare förstår språkets innebörd (Uddén 2004). Han såg 

att spädbarn reagerar på språk som är rytmiskt och har en melodi och därför tyckte han att 

mamman skulle blanda visor med förklarande språk så att barnen lättare skulle lära sig ord 

och fraser. De tre musiska grundelementen: ljud, rörelse och rytm, är formade i fostrets sin-

nesorgan redan långt före födelsen (Bjørkvold 1991). Det kommunikativa samspelet med så 

kallat babyspråk mellan mamman och spädbarnet sägs vara en träning till musikalitet (Lillie-

stam 2009). Han berättar vidare att nyfödda barn reagerar på igenkända ljud, musik och röster, 

vilket även författarna Fagius och Lagercrantz (2007) uppmärksammade i forskning där bar-

net fick suga på en napp för att mäta barnets sugrörelser då musik spelades. Det framgick att 
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sugrörelserna ökades när den musik spelades som de hade fått höra under tiden i livmodern. 

Bojner (1998) påvisar att när blivande mammor sjunger för sitt ofödda barn bidrar hon till 

harmoni för barnets fortsatta liv. Bojner (1998) berättar också att musik är bra för hälsan och 

trivseln: ”Musik är roligt att röra sig till. Musik underlättar arbete. Musik hjälper när man är 

ledsen. Att sjunga tillsammans ger mångdubbel glädje. Genom musik kan man få vänner” 

(a.a:16). 

 

Dissanayake (2001) har upptäckt att det sätt vuxna pratar/interagerar med små barn, baby-

språk, påminner om hur man skapar musik. Från dessa samtal utvecklas barnens kommunika-

tionsförmåga. Det finns sex estetiska delar som används: repetition, mönster, överdrift av me-

lodiska, rytmiska och tematiska element, dynamisk variation, utformning/utarbetande och 

överraskning. Dessa sex delar använder vi oss av när vi pratar med små barn, eller när vi 

komponerar ny musik. Dissanayake (2001) påpekar att små barn i allra högsta grad är känsli-

ga för just dessa delar. Om vi växer upp omgivna av musikskapande från födseln, som det 

gjordes i förmoderna samhällen, kommer vi helt naturligt att själva fortsätta göra egen musik. 

Dessutom säger hon att den interaktion som finns mellan vuxna och barn inte bara är ”nyttig”, 

utan helt nödvändig för barns överlevnad.  

 

Om barn får möta musik och sång tidigt börjar de nynna när de är glada, för musik är starkt 

förknippat med glädje och välbefinnande. En studie från Bologna har uppmärksammat att 

spädbarn jollrar med musikaliska ljud från två månaders ålder (Fagius och Lagercrantz 2007). 

När barn ”lallsjunger” leker barnet med sin röst och utforskar dess möjlighet, barnsång upp-

kommer oftast i samband med leken (Jederlund 2002). Barns musikutveckling och sångförsök 

bygger på en stark vilja till att härma omgivningens språk. I takt med att barnets ordförråd 

växer sjunger de sånger som de har lärt sig och de sjunger berättelsesånger som de själva fan-

tiserat ihop både text och melodi till. Fagius och Lagercrantz (2007) har observerat att fyraår-

ingar ofta gör försök att komponera egna sånger. Jederlund (2002) påvisar att barn är experter 

på att imitera och fantisera och blir inspirerade av vuxna som sjunger med dem. De vuxna får 

inte vara oroliga hur deras sång lyder utan det viktiga är glädjen och att man sjunger. 

 

Parlakian (2010) menar att musik spelar en stor roll i små barns liv. Genom musik kan små 

barn lära känna sig själva och sina känslor bättre, de kan lära sig se mönster, lösa problem och 

upptäcka världen runt omkring dem. Det viktigaste är att när de får dela musikupplevelser 

tillsammans med människor de tycker om får de en känsla av att vara viktiga och älskade. 

Vidare menar författaren att med noga planerade musikupplevelser kan barnen utvecklas soci-

alt, emotionellt, motoriskt, kognitivt, språkligt och i skrift. 
 

Som alla bra lärupplevelser kan musikaktiviteter samtidigt utveckla fler områden, skriver Par-

lakian (2010). När man medvetet integrerar musik i de vanliga rutinerna kan man stödja bar-

nen i specifika utvecklingsområden. Eftersom musik oftast utövas tillsammans med andra är 

det en naturligt social upplevelse. När man sjunger om känslor får barn till exempel hjälp att 

sätta ord på sina egna känslor, de kan stärka sin självkänsla när de upptäcker att de klarar av 

att spela på en trumma och genom att använda musikinstrument kan barnen lära sig att dela 

med sig och vänta på sin tur. Parlakian (2010) fortsätter med att tala om hur motoriken kan 

utvecklas genom musiken. Både grov- och finmotorik utvecklas när man dansar och använder 

rörelser till sånger. Balans och kroppsuppfattning är andra områden som också utvecklas ge-

nom att röra sig till musik och peka på kroppsdelar när man sjunger.  

 

Genom musiken finns många tillfällen till att utforska mönster, lära sig matematik och sym-

bolik på ett roligt och engagerat sätt. Det finns sånger där man räknar både det ena och det 
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andra och många sånger har upprepande mönster i text eller melodi. Musik har också en stor 

roll för våra minnen. Barn kan tidigt koppla ihop musik till en särskild upplevelse. Att använ-

da sig av exempelvis olika mjukdjur till vissa sånger är ett sätt för barn att lära sig symbolik. 

Hon ger ett exempel på att använda sig av en spindel när man sjunger Imse Vimse spindel 

(Parlakian 2010). 

 

Parlakian (2010) skriver att musiken utvecklar språk- och skrivutvecklingen på många sätt. 

Det blir lättare för barnen att ta till sig språket när de sjunger eller hör sånger sjungas för dem. 

Många sånger innehåller rimord, vilket gör att barn får höra fonemen i ord. När barnet kan 

höra fonem kan det bli lättare att lära sig höra vilka bokstäver som ska skrivas när det är dags 

att börja ljuda. Spychiger (2001) har tagit del av en studie i Schweiz om musikundervisning. I 

den svenska sammanfattningen kan man läsa att i de klasser som fick fler musiklektioner och 

färre timmar för de andra ämnena hade barnen lika goda kunskaper i de reducerade ämnena. 

Det som skiljde sig åt var att klasserna med mer musikundervisning hade märkbara förbätt-

ringar i sociala funktioner som ordning, mobbning, skolk och trivsel. Därför förespråkar Spy-

chiger mer musikundervisning för barn. 

 

3.6 Musikdidaktik 

”En medveten musisk pedagog bygger in visan med rörelselek och dans i vardagsarbetet” 

skriver Uddén (2004:113). En central uppgift för pedagoger är att ta tillvara och stimulera 

barns förmåga till takt, rytm och ton för att utveckla deras musiska förmåga. Vidare anser 

författaren också att alla pedagoger i förskola och grundskola medvetet bör använda sig av 

visor för att barnen ska få kunskap och bildning. ”Ledarens lyhördhet och tålamod samt inle-

velsefulla förmåga att samtala, berätta, sjunga och röra sig rytmiskt kännetecknar en god mu-

sisk pedagogik” (a.a:114).  

 

Att sjunga rörelsevisor tillsammans med andra är en bra simultanövning för att engagera hela 

hjärnan, skriver Uddén (2004). Hon anser att det är viktigt att tänka på vad man sjunger och 

vilket material man väljer i just sin barngrupp. Vad man väljer beror på vilket syfte man har 

med verksamheten. Vad och Hur frågorna är viktiga att ställa sig. Vad ska jag göra? och hur 

ska jag göra det? Vidare fortsätter författaren med att alla beslut måste tas från de kunskaper 

man har om barns sätt att lära sig och hur man bäst stimulerar dem. Det är många pedagoger 

som känner sig osäkra när det kommer till sång och musik, men författaren säger också att 

den viktigaste funktionen pedagogen har är att vara engagerad. Hur duktig en pedagog är spe-

lar ingen roll, bara han eller hon visar inlevelse och engagemang (a.a.). 

 

Beroende på barnets ålder och olika situationer kan vi välja att sjunga för barnet, sjunga åt 

barnet eller sjunga med barnet, upplyser Uddén (2004) om. Att sjunga för barnet kan vi göra 

till exempel när de ska sova. Sjunga åt barnet kan vi göra innan det har tillräckligt med ord för 

att sjunga själv. Sjunga med barnet gör vi när barnet själv vill börja sjunga med. Men det är 

fortsatt viktigt att vi vuxna sjunger för barnet så att de vet hur sången ska låta. Det är också 

viktigt att komma ihåg att barn inte har samma tonomfång som vuxna. Barn har ett högre ton-

läge än vi vuxna och om vi sjunger sånger med låga toner kan de lätt tappa intresset eftersom 

de fysiskt inte klarar av att sjunga sångerna (a.a.).  

 

Uddén (2004) har gjort en lista för att sammanfatta de viktigaste didaktiska principerna för att 

leda musikaktiviteter i en barngrupp. Här är ett urval: 

 Placering så att alla ser och hör; 
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 Ögon- och röstkontakt med alla; 

 Mer sång än prat; 

 Engagemang och utlevelse; 

 Pedagogen förklarar genom att sjunga och visa rörelser samt att berätta på ett fantasi-

fullt sätt; 

 Barnen får enkla och tydliga uppgifter; 

 Upprepning tills barnen ”kan”; 

 Flexibelt innehåll som anpassas för stunden. (a.a:137).   

Ferm Thorgersen (2009) redogör sin forskning i Didaktisk Tidskrift att förutsättningen i en 

undervisningssituation styr lärares didaktiska upplägg och därmed sättet att undervisa. Det 

som styr kan vara personligt, vilka förväntningar har läraren, vilken nyfikenhet, vilka syften 

och vilka kunskaper bär läraren med sig angående ämnet. Vidare styrs läraren av vilken miljö, 

vilket samhälle och vilken kultur som läraren befinner sig i. I studien framkom att det finns 

vissa kriterier som ingår i lärarens uppdrag och styr lärarens val. Externa ramar innefattar 

läroplaner och kursplaner samt undervisningsmaterial. Men tolkningarna av dokumenten är 

personliga och baseras på lärarens förutsättningar, lärarens kunskap inom ämnet, värderingar 

och vilken barngrupp som är på förskolan/skolan, alltså de inre ramarna. En lärare bör veta 

vilka kunskaper barngruppen behöver för ett livslångt lärande (a.a.). 

 

Efter intervjuer med lärare har Ferm Thorgersen (2009) dragit slutsatser att lärares erfarenhet 

och kunskaper i musikdidaktik, musikupplevelser och socialt sammanhang styr valet av mu-

sikundervisning. Deras didaktiska redskap är planering av undervisning, möten med barn-

grupper/elever och tillvaratagande av deras intressen och kunskaper för att sträva efter en ut-

veckling hos gruppen. Det är viktigt att hitta jämvikt i lärarens förtrogenhet, eget musikintres-

se, läroplan och kursplan. 
 

3.7 Pedagogens syfte och förhållningssätt till musikaktiviteter 

Vid utövandet av musikaktiviteterna spelar pedagogernas engagemang stor roll för att stödja, 

utmana och stimulera barnen till positiv utveckling i olika områden. Om pedagogen framför 

musiken på ett glädjefullt sätt bidrar musikstunden till gemensam glädje vilket är det väsentli-

ga i musikaktiviteterna. ”Om du är glad får du glada barn. Om du är spontan och vågar, så 

vågar barnen också” (Håkansson 2008:5). Hon fortsätter berätta att det är av stor vikt att pe-

dagogerna medvetet arbetar långsiktigt med musik och skapande så att det leder till en utveck-

ling av barnen. I förskolan har pedagogerna ständigt nya möten med barn, familjer, kulturer 

och språk. Det är därför viktigt att vara öppen för nya uppslag för att få nya erfarenheter och 

utvecklas utifrån dem. ”Musik är ett språk som alla barn och vuxna förstår. Det är både 

verbalt och icke verbalt. Musik skapar glädje, lockar till mod och bidrar till ny kunskap. Det 

går att skapa magi med musik – och upplevelser för alla sinnen!” (a.a:6).  

 

Upplevda erfarenheter styr vårt tänkesätt om musik, eftersom alla människor är unika med 

olika uppväxtmiljöer. Det kan innebära att vi tolkar begreppen musik och musikalitet på olika 

vis. Pedagoger ska inte vara rädda för att sjunga tillsammans med barnen. Om vi bär på en 

rädsla för att sångrösten inte är tillräckligt bra ska vi vara försiktiga med att inte överföra 

samma rädsla åt barnen. Både Lilliestam (2009) och Jederlund (2002) tar upp att musikalitet 

är ett laddat begrepp, människor har genom tiderna fått höra att de är omusikaliska eller upp-

levt förnedring i samband med musicerande. Men musikalitet är en färdighet som kan övas 

upp och utvecklas om den stimuleras. Pedagoger som känner sig otillräckliga väljer ofta att 
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avstå musikaktiviteter. Enligt förskolans läroplan ingår det i uppdraget att stödja barnet att 

utveckla sin förmåga att kunna uttrycka sig genom lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och 

drama (Lpfö98 2010).  

 

Eftersom musik spelar stor roll för barnets utveckling, borde den ha en given plats i våra ut-

bildningar, berättar Uddholm (1993), men tyvärr har inte pedagogiska debatter lyckats ge mu-

siken en starkare ställning i lärarutbildningen. Bjørkvold (1991) påvisar att förskolan inför 

musik om pedagogerna är intresserade och har kunskaper av musikaktiviteter, därför menar 

han att lärarutbildningen måste satsa på att utbilda och utveckla musiska pedagoger. Den nu-

varande musikundervisningen i lärarutbildningen kan istället sänka självförtroendet hos bli-

vande pedagoger vilket har inneburit konsekvenser för förskoleverksamheten (Uddholm 

1993).  

 

I förskolan utövas musikaktiviteterna oftast i samband med en samling eller i ett större sam-

manhang som ett tema. Mål med musikaktiviteter kan vara att väcka nyfikenhet hos barnet 

och få det uppmärksamt, lära sig lyssna och reagera. Givetvis måste pedagogen vara flexibel 

och utgå från barngruppens förutsättningar och behov (Håkansson 2008). Uddholm (1993) 

menar att det är viktigare att alla får vara med och utöva musik än att en tidsplan hålls. När 

musikaktiviteter utförs är trygghet en viktig ingrediens och även att pedagogen vågar miss-

lyckas. En trygg miljö är en förutsättning för att barnen ska få tillit att våga utföra musikakti-

viteter genom experiment och lek. Det handlar om att utmana barns oro berättar Uddholm 

(1993) och inte avlägsna den. Ett annat mål kan vara att förmedla traditioner. Tack vare att 

förskolan är en del av kulturen och Sverige idag är ett mångkulturellt land får vi inblickar i 

olika länders kulturer och traditioner.  
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4 Teoretiska utgångspunkter 
Här presenteras de teoretiska utgångspunkter som vi kommer att använda oss av senare i arbe-

tet för att analysera slutresultatet. 

 

4.1 Språk 

En av de ledande pedagogerna i vetenskapsteori med konstruktivistisk grundsyn var Vygots-

kij. Det innebär att barn lär genom interaktion med andra människor och det är pedagogens 

roll att skapa situationer där barn kan mötas för att lösa problem tillsammans med andra. 

Centralt för Vygotskij är språk och kommunikation där stor vikt läggs på interaktion och att 

lärarna är intresserade av samspel med barnen och därmed ge dem det stöd de behöver för att 

utvecklas (Illeris 2007). 

 

4.2 Utvecklingszoner 

Vygotskij anser att samspelet mellan barn och vuxna är oerhört viktigt. Detta eftersom den 

vuxne har en högre mognadsgrad än barnet och därför kan lyfta barnet till en högre inlär-

ningsnivå (Svensson 2009). Vygotskij kallar detta för den närmaste utvecklingszonen. Han 

delar upp lärandet i två pedagogiska teorier. Den ena är den närmaste utvecklingszonen, vil-

ken börjar med kunskapen som barnet redan har, för att sedan kunna nå nästa utvecklingsnivå 

med hjälp av samspel med kamrater och pedagoger. När barnet behärskar den nya kunskapen 

och kan klara av uppgifterna självständigt har det klarat nästa steg i utvecklingen (Egidius 

2005). Den andra teorin innefattar vetenskapliga begrepp, vilket är ett tillrättalagt lärande där 

pedagogerna planerar en pedagogisk aktivitet. Pedagogerna har stor betydelse och ska utmana 

barnets tänkande genom exempelvis problemlösningar för att främja utvecklingen, menar 

Sträng och Persson (2003).  

 

4.3 Miljöer och sociokulturellt 

Vygotskij ansåg att förståndet utvecklas i samspel med miljön – både den sociala och den 

materiella. Hans åsikt var att människans egna aktiviteter är en förutsättning för utveckling, 

men också att den sociala omgivningen har betydelse för barnets utveckling (Svensson 2009). 

Ur ett sociokulturellt perspektiv använder barnet kommunikation och samspel som kan hjälpa 

barnet att iaktta och bearbeta omvärlden. Barnet får ett bredare perspektiv och därmed ökade 

kunskaper tack vare mångfalden från kamrater och pedagoger på förskolan. Det är genom 

samspel med kamrater och vuxna som barnet får de viktigaste grundläggande kunskaperna. 

De lär sig sociala regler och tillägnar sig ett språk och det är genom språket känslor förmedlas 

och händelser återberättas. Vygotskij anser att barnets sociokulturella erfarenheter och upple-

velser är väsentliga för barnets språkutveckling (Sträng & Persson 2003).  

 

4.4 Kreativitet 

Vygotskij beskriver att kreativa aktiviteter såsom lek, text-, bild- och musikskapande har en 

psykologisk uppgift att förena fantasi och verklighet. Barn med mindre livserfarenhet än vux-

na har även mindre erfarenheter att fantisera kring. Därför är det vikigt att vuxna utökar barns 

erfarenheter för att stimulera kreativitet. Fantasin blir ett viktigt medel för att vidga barnets 

erfarenheter eftersom människor har förmågan att föreställa sig saker (Jederlund 2002). 
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4.5 Kultur och traditioner 

Svensson (2009) förklarar att Vygotskijs teori ”visar hur den mänskliga utvecklingen har ett 

nära samband med det sociala, historiska och kulturella sammanhanget och därför inte ska ses 

isolerat” (a.a:32). Han menar, säger Svensson (2009), att de första årens erfarenheter är väl-

digt viktiga för barnet, och Vygotskij tillägger att de sociala erfarenheterna har stor betydelse 

för barnets språkutveckling. Vygotskij understryker, skriver Uddén (2004), att man först bör 

förmedla kunskaper till barn genom kulturella traditioner eftersom de utvecklar det gemen-

samma jaget före det individuella jaget.  

 

4.6 Musik och språk 

Uddén (2004) tolkar Vygotskijs teorier om samband mellan språk och tanke till att ” barn 

rytmiserar och tonsätter sina instabila tankar genom att använda småvisor och fingerlekar” 

(a.a:49). När barn börjar utveckla sitt språk imiterar det först bara ljuden utan att förstå dem, 

men allt eftersom barnet utvecklas börjar det mer och mer koppla ihop ord och begrepp med 

sina tankar och förstår vad orden betyder. Genom att sjunga och göra rörelser som visar or-

dens betydelse kan man hjälpa barnet att få ytterligare förståelse för ordens betydelse. Då 

uppkommer den utveckling Vygotskij skriver om: först imitation av ljud och rörelser och se-

nare förståelse att koppla ihop ord och rörelse så orden får en betydelse. Vygotskijs teori be-

tonar musisk lekaktivitet för att barn naturligt ska kunna utveckla motoriken (a.a.). 
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5 Metod  
Kapitlet beskriver den metod som vi har valt att använda oss av i vår enkätundersökning för 

att söka svar på syfte och frågeställningar samt ger en förklaring av skillnaderna mellan de två 

samhällsvetenskapliga metoderna kvalitativ och kvantitativ undersökning och varför vi valde 

just detta tillvägagångssätt. Här redogörs för urvalet samt vilken målgrupp som valdes och 

varför. Vidare presenteras genomförande av undersökningen, diskuterar forskningsetiska 

överväganden, och ger en kort redogörelse av trovärdighet och tillförlitlighet. Avslutningsvis 

beskrivs bearbetningen av enkätundersökningen och kritik mot metoden.   

 

5.1 Kvalitativt och kvantitativt synsätt 

Trost (2001) skriver att det är syftet som styr vilken strategi som bör användas för undersök-

ningar. Anges siffror och ord såsom längre, fler eller mer ska en kvantitativ undersökning 

användas. Kvantitativ forskning innehåller deduktivt synsätt där forskare samlar in numre-

ringsdata och teorin styr undersökningen. Vi ville undersöka hur pedagogen uppfattar och 

beskriver sin pedagogiska verksamhet och med en kvalitativ enkätundersökning hoppades vi 

finna ett mönster i undersökningen. Vid en kvalitativ undersökning måste forskaren i stället 

vara öppen, fri från värderingar och ha en vilja att utforska (Widerberg 2002).  

 

5.2 Val av metod 

Efter att ha studerat litteratur om de olika strategierna framkom det att den kvalitativa meto-

den med hermeneutiska perspektiv passade denna studie bäst. Det hermeneutiska perspektivet 

betonar tolkningens betydelse och utformning i analys och resultat. Enligt Widerberg (2002) 

betyder ordet hermeneutik tolka och förtydliga till skillnad mot det positivistiska perspektivet 

där forskare istället söker efter säker kunskap med en bestämd utformad kvantitativ forskning. 

Vi sökte svar hos pedagoger på förskolan genom en enkätundersökning där vi utifrån vårt 

syfte och våra frågeställningar undersökte pedagogers syfte, förhållningssätt till musik och 

hur musik utövas. Stukát (2005) skriver att vid genomförandet av en kvalitativ intervju hade 

det kunnat gå att få mer utvecklande svar än med enkät, men genom att välja enkät med öppna 

frågor fick undersökningen de svar som var intressanta för studien. Enligt Stukát (2005) val-

des det ostrukturerade frågeformuläret med öppna frågor, där pedagogerna hade möjlighet att 

skriftligt formulera sina egna svar, inte helt olikt en intervju men fortfarande enligt den kvali-

tativa forskningsmetoden. Bryman (2002) redogör för några nackdelar med enkätundersök-

ningar. Respondenten kan inte få hjälp vid oklarheter och uppföljningsfrågor för att få mer 

ingående svar är omöjliga. Enkäter passar heller inte alla respondenter och det är stor risk att 

enkäten lämnas helt eller delvis obesvarad. Vi var medvetna om dessa nackdelar när vi tog 

beslutet.     

 

5.3 Urval 

Urval bestod av pedagoger på olika förskolor eftersom syftet med studien var att undersöka 

pedagogers syfte och förhållningssätt till musikaktiviteter samt hur de utövar musik i försko-

leverksamheten. Undersökning innefattade elva förskoleavdelningar fördelat på fem olika 

förskolor på två mindre orter i Småland. Enligt Trost (2001) användes bekvämlighetsurval, då 

vi arbetar i eller har nära samarbete med två av förskolorna. Vi har dessutom utfört verksam-

hetsförlagd utbildning på en tredje förskola och i de två övriga förskolorna hade vi andra kon-

takter. Bryman (2002) beskriver bekvämlighetsurval med att personerna befinner sig i vår 
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närhet och är tillgängliga för forskaren. Undersökningen blir då inte generellt representativ 

utan beskriver endast en smalare grupp. 
 

5.4 Genomförande 

Vid utformandet av den kvalitativa enkäten utgick vi från Brymans rekommendationer. Det 

innebär att en enkät ska hållas kort och tunn för att svarsfrekvensen ska bli hög. Vi tänkte 

även på layouten och formuleringen av de öppna frågorna. Enkätens frågor måste vara väl-

formulerade eftersom det inte går att omformulera den vid oklarheter som hade varit möjligt 

vid en intervju (Bryman 2002). Enkäten utformades utifrån våra frågeställningar vilket resul-

terade i tre huvudrubriker. Därefter formulerades öppna underfrågor vilka syftade på huvud-

rubrikerna (se Bilaga 1). Vi hoppades få utförliga svar för att kunna jämföra, hitta mönster 

och samband i pedagogernas svar, för att få en inblick i pedagogers syfte och förhållningssätt 

till musikaktiviteter samt hur musik utövades i förskolan. Efter utformningen skickades två 

enkäter för pilotundersökning. Detta gjordes för att undersöka om pedagogerna hade svårt att 

förstå frågorna eller om oklarheter fanns. Enligt Bryman (2002) kan sådana upptäckter tydlig-

göras i en pilotundersökning för att sedan justeras. Pilotundersökningen föll gott ut och vi 

ansåg att inga ändringar behövde göras. Vi ansåg också att vi kunde använda pilotundersök-

ningens svar för resultatet. Därefter lämnades enkäterna ut till de pedagoger som vi hoppades 

ville delta i undersökningen. Muntlig information gavs om varför enkätundersökningen gjor-

des och de hade en eller två veckor på sig att besvara enkäten, eftersom enkäterna delades ut 

vid olika omgångar. Enkäterna samlades in för bearbetning av oss båda.  

 

5.5 Etiskt ställningstagande 

Vid formuleringen av enkäten, följdes det som den statliga myndigheten Vetenskapsrådet 

(2011-05-16) framhåller är de fyra forskningsetiska principerna inom humanistisk - samhälls-

vetenskaplig forskning. Informationskravet innebär att de som undersöker ska informera de 

berörda om forskningens avsikt. Samtyckeskravet ska ge de deltagande i undersökningen rätt 

att själva bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgif-

ter i en undersökning ska förvaras och behandlas med sekretess vilket innebär att inga oberör-

da får ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att materialet endast får användas för den aktu-

ella studien. I enkätens inledning gavs skriftlig information av syftet med undersökningen 

samt en upplysning om att de ifyllda enkäterna inte kommer att läsas av obehöriga. Vi infor-

merade precis enligt Bryman (2002) att de insamlade enkäterna endast kommer att användas 

för denna studie. Enkäterna var frivilliga och genom att uppfylla anonymitet krävdes inga 

namnteckningar. En beskrivning lämnades av de fyra forskningsetiska principerna om att alla 

uppgifter i enkätundersökningen kommer att behandlas konfidentiellt. Vidare informerades att 

den ifyllda och insamlade enkäten endast kommer att användas av oss samt att enkäterna 

kommer att makuleras efter att undersökningen är avslutad och rapporterad. 
 

5.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Enligt Bryman (2002) mäts undersökningar utifrån två kriterier genom reliabilitet och validi-

tet, det vill säga tillförlitlighet och trovärdighet. Reliabilitet betyder tillförlitlighet. Om samma 

undersökning återupprepas skulle resultatet bli likvärdigt eller vara påverkat av tillfälliga för-

utsättningar. För att få en hög reliabilitet på vår enkätundersökning utformades frågorna nog-

grant för att undvika oklarheter, Svåra ord och negationer undveks därför. Vi är medvetna om 

att undersökningen inte är så omfattande då ett litet antal förskolepedagoger deltog i under-
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sökningen och därför blir reliabiliteten låg, enligt Bryman (2002). Validitet betyder trovärdig-

het och att man har undersökt det som ska undersökas (Bryman 2002). Vidare skriver Bryman 

(2002) att vid enkätundersökningar är valideringen hög eftersom pedagogernas svar finns 

nedskrivna och forskare kan därför gå tillbaka när som helst till det skrivna svaret under sin 

forskning. För att studien skulle bli så trovärdig som möjligt försökte vi vara neutrala och 

undvika personliga värderingar i resultatet, men är medvetna om att våra personliga tolkning-

ar kan ha påverkat vårt resultat, vår analys, diskussion och våra slutsatser. Trost (2001) skri-

ver att en nackdel med enkäter är att man inte har någon möjlighet att uppmärksamma re-

spondentens ärlighet, vilket humör de är på, om det känns meningsfullt för dem att delta i 

studien eller har knappt om tid till att fylla i enkäten. Eftersom många utförligt beskrev sina 

syften och förhållningssätt till musikaktiviteter på enkäten så upplevde vi att trovärdigheten 

hos pedagogerna var relativt god. Resultatet blev mer trovärdigt genom att vi var två som ut-

förde undersökningen och synliggjorde samma saker och därigenom blir valideringen hög. 

För att arbetet skulle bli pålitligt har i bakgrunden och i de teoretiska utgångspunkterna hänvi-

sat till litteratur och forskning med referenser. Citat användes också från pedagogernas svar 

för att resultatet skulle bli så övertygande som möjligt. 

 

5.7 Bearbetning 

Efter att fått tillbaka enkäterna numrerades de och pedagogerna gavs fiktiva namn. Namnen 

hade ingen koppling med de verkliga namnen utan slumpades fram i bokstavsordning. Däref-

ter transkriberades svaren och sorterades under respektive huvudfråga, som utgick från våra 

frågeställningar. Huvudrubrikerna var följande: pedagogens förhållningssätt till musik, utöv-

ning av musik i förskolan och pedagogens syfte med musikaktiviteterna. Slutligen sorterades 

svaren i underrubriker för att få en bra överblick av svarsalternativen. Detta för att få en bra 

struktur som underlättade sammanställningen av resultatet. Transkriberingarna skrevs ut i 

pappersform för att underlätta jämförelserna av pedagogernas svar. Vi fann mönster i svaren 

och tolkade utifrån dem för att få en förståelse av det pedagogerna svarat. I enkäten fanns ett 

antal ja och nej alternativ där pedagogerna fick ringa in det svarsalternativ de ansåg stämde 

överens med sina åsikter, därefter fick de motivera sina svar. Vi sammanställde detta genom 

att räkna antal ja och nej svar. I resultatdelen presenteras resultatet av svaren på frågorna i 

enkätundersökningen. Resultatkapitlet är strukturerat utifrån enkätens olika frågor som utgår 

från studiens frågeställningar, med huvudrubriker och underrubriker för att underlätta och 

tydliggöra för läsaren. För att förtydliga pedagogernas svar användes citat utifrån deras svar. 

Den avslutande delen i enkäten handlade om yrkesutbildning och hur länge pedagogerna arbe-

tat. Här valde vi att göra två diagram för att presentera det. I analysen användes endast huvud-

rubrikerna för att få en bra struktur på innehållet. Vi analyserade pedagogernas svar genom att 

vi jämförde, kategoriserade och försökte förstå våra tolkningar genom att koppla samman med 

studerad litteratur och teoretiska utgångspunkter.  

 

5.8 Metodkritik 

En kvalitativ forskningsmetod valdes att använda för enkätundersökning med öppna frågor för 

att få en förståelse för pedagogers syfte, förhållningssätt och hur musik utövas i förskolan. 

Kvalitativ forskningsmetod ger utrymme för en personlig tolkning, vilket kan ge olika resultat 

beroende på vem som analyserar resultaten. Pedagogerna ansåg att de hade tillräckligt med tid 

på sig att besvara frågorna. En del hade tid att göra klart hela enkäten vid ett tillfälle medan 

andra svarade på frågorna när möjlighet gavs. Vi ansåg att en relevant metod valdes och att 

kunskapen vi fått genom enkätundersökningarna har gett svar på frågeställningarna. Metoden 
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kom att fungera väl vilket bland annat visades genom att respondenternas respons var god. 

Det är dock inte säkert att samma resultat hade framkommit om vi hade lämnat enkäten till en 

annan grupp pedagoger.  
 

Totalt var det 64 % som svarade på enkäten det vill säga 20 av totalt 31 enkäter. Trost (2001) 

skriver att vid enkätundersökningar får man räkna med att få in mellan 50 och 75 % svar. Får 

man in mellan 60 och 70 % av de utlämnade enkäterna är det acceptabelt. Bortfallet förklaras 

av att två pedagoger var sjuka och befann sig därför inte på förskolan när enkäten lämnats ut 

och de övriga vet vi inte anledningen till, det kan bero på tidsbrist eller olämplig tid. Utifrån 

egna erfarenheter vet vi att denna tidpunkt är intensiv för pedagoger med förberedelser inför 

utvecklingssamtal och andra aktiviteter som sker i samband med terminens slut.  
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6 Resultat 
Här presenterar vi resultatet av de svar vi fått på våra frågor i enkätundersökningen. Vi jämför 

och försöker hitta mönster och samband i svaren för att få svar på studiens frågeställningar. 

Resultatet är strukturerat utifrån enkätens olika frågor som utgår från studiens frågeställning-

ar, med huvudrubriker och underrubriker för att underlätta och tydliggöra för läsaren. Efter att 

vi fått tillbaka enkäterna numrerades de och pedagogerna gavs fiktiva namn. Namnen hade 

ingen koppling med de verkliga namnen utan slumpades fram i bokstavsordning. 

 

I de avslutande frågorna på enkäten bad vi pedagogerna att fylla i dels hur länge de har arbetat 

i förskoleverksamhet och dels vilken yrkesutbildning de har. 

 

Diagram 1. Antal år som pedagogerna arbetat i förskoleverksamhet. 

 

 
 

Av 20 pedagoger har 4 arbetat i 0,5-6 år, 5 i 10-15 år, 8 i 20-26 år och 2 i 30 år. En pedagog 

har valt att inte besvara frågan om hur länge hon/han arbetat i verksamheten.  

 

Diagram 2. Pedagogernas yrkesutbildningar.  

 

 
 

Pedagogerna kunde välja mellan fyra alternativ på yrkesutbildning: barnskötare, förskollärare, 

outbildad och annan utbildning. Tio pedagoger har uppgett att de är förskollärare, och en av 

dessa tio har även angivit att hon/han har barnskötarutbildning. Sju har uppgett att de är barn-

skötare, då är inte den förskollärare som angav att hon/han hade båda utbildningarna inklude-

rad. En pedagog uppgav att hon/han var outbildad. En person har skrivit att hon/han har en 
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annan utbildning, nämligen lärare på gymnasienivå. En pedagog har valt att inte besvara frå-

gan. 

 

6.1 Pedagogens förhållningssätt till musik 

 

Musikaktivitet 

Den första frågan pedagogerna fick var att berätta vad de anser är en musikaktivitet. Här fick 

vi många varierande svar, men flera var också likvärdiga. De flesta ansåg att en musikaktivitet 

är sång och sång i samling. Femton pedagoger hade svarat sång. Att spela instrument ligger 

också högt bland svaren, tolv hade svarat med instrument eller spela. Sju pedagoger har svarat 

att dans är en musikaktivitet och sju har svarat rörelse. Det är också sju pedagoger som svarat 

att lyssna på musik är en aktivitet. Ytterligare fem har svarat rytmik och två rim och ramsor, 

medan tre svarade att vila, avslappning och att skapa lugn och ro är en musikaktivitet. Det har 

också framkommit att alla ska kunna vara med och att det ger socialt lärande och gemenskap, 

samt att det är och ska vara roligt.  

 

Generellt kan man säga att sång på olika sätt, att spela olika instrument, dans och rörelse är 

det som de flesta pedagoger anser är en musikaktivitet. Eller som en pedagog skrev:  

 
”En rolig och kul stund tillsammans, mycket glädje och även tillfälle att få röra på sig, spela och 

få använda instrument” 

(Stina).  

 

Definition av musik i förskolan 

En pedagog har skrivit att musik i förskolan är: 

 
”Sångstund, att barnen får spela på ”lätta” instrument, rörelselekar, rytmik, rim och ramsor”

  (Maria). 

 

Tittar vi på övriga svar så är de aktiviteter som flest pedagoger anser vara musik i förskolan: 

röra sig till musik, rörelse, rörelselekar och dans. Detta svarade fjorton pedagoger, tätt följd av 

sångstund, sång och att sjunga. Dessa två aktiviteter är i särklass det som flest pedagoger sva-

rat på vad musik i förskolan är. Strax under hälften av de tjugo tillfrågade har svarat spela 

musikinstrument samt lyssna på musik. Flera pedagoger har också ansett att det är något av-

slappnande eller avkoppling. Rytmik samt rim och ramsor menar de också är musik i försko-

lan. Några av de tillfrågade pedagogerna har också skrivit att de anser att musik skapar ge-
menskap och sammanhållning i gruppen eftersom alla kan vara med. De tycker också att mu-

sik skapar glädje och är roligt. Musik i förskolan kan sammanfattas så här: 

 
”För mig finns planerade musikaktiviteter och spontana musikaktiviteter i förskolan. Man kan 

som pedagog planerat tillföra musik och haka på barnens egna (spontana) intresse för musik” 

(Emma). 

 

Vi kan se att rörelse till musik, sång på olika sätt, spela instrument samt lyssna på musik är de 

aktiviteter som flest pedagoger i undersökningen anser definierar musik i förskolan. 

 

Inställningen till musik påverkar arbetet 
Här fick pedagogerna först svara ja eller nej på frågan om de anser att deras egen inställning 

påverkar hur mycket musik de använder i sitt arbete och därefter fick de skriva en motivering. 
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Fjorton pedagoger svarade ja på denna fråga och sex stycken nej. Fjorton pedagoger har skri-

vit en motivering medan sex inte har gjort detta. Det finns däremot inget samband mellan om 

man svarat ja eller nej på frågan. 

 

De som svarade ja på frågan motiverade detta till exempel med att om man tycker det är roligt 

använder man det mer i verksamheten, det är lättare att överföra en positiv inställning för mu-

sik till barnen, det är lättare att sprida glädje om man tycker om ämnet, man använder fler 

typer av musik i arbetet om man själv tycker om sång och musik och man tillåter mer till ex-

empel YouTube och liknande. Någon menar att:  

 
”Annars kanske man inte föreslår någon musikaktivitet om inte intresset finns där” (Lovisa). 

 

Men: 

 
”Är man positivt inställd till musik, ser man möjligheter att använda musik i många olika aktivi-

teter och tidpunkter under dagen och veckan” (Johanna). 

 

De som svarade nej på frågan har i flera fall inte skrivit någon motivering, men en pedagog 

menar att:  

 
”Även om jag själv inte är så intresserad så sjunger man nästan varje dag med barnen och an-

vänder instrument” (Doris). 

 

Leda planerade musikaktiviteter 
Följande fråga som pedagogerna fick svara på var: brukar du leda de planerade musikaktivite-

terna? Sjutton pedagoger svarade att de brukar göra detta, medan två svarade nej och en valde 

att inte svara alls. I sina motiveringar av svaret kan man se att de som svarat ja på frågan alla 

tycker att det är roligt.  

  

”Det är roligt och inspirerande” (Pernilla). 

 

Någon menar också att det är roligt för barnen och man ser att de blir glada. 

  
”Roligt med all glädje. Oavsett om de som är med sjunger eller inte ser man glädjen i ögonen 

(om de är små)” (Tilda). 

 

De som har svarat nej på frågan verkar ha kollegor som är väldigt engagerade i musikaktivite-

ter och därför är ”bättre” på att leda aktiviteterna. Det framgår inte om dessa två skulle vilja 

leda musikaktiviteterna. 

 
”Mina kollegor är ”bättre” på att ha sångsamlingar” (Ulrika). 

 

6.2 Utövning av musik i förskolan 

 

Tillfällen då musik utövas i den pedagogiska verksamheten 
Enligt vad pedagogerna har svarat så utövas musik i stort sett varje dag i förskolorna. De fles-

ta sjunger i någon sorts sångsamling, men det finns också mycket spontan sång och musik 

under dagen. Det kan till exempel vara när det målas, vid blöjbyten, vid maten och i barnens 

lek. Förutom vid sångsamlingarna så verkar det vara i barnens lek som den mesta musiken 

utövas. Det kan då till exempel vara dans till cd-spelare eller dator, när barn pysslar eller un-
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der sagoläsning. Nästan hälften av de tillfrågade pedagogerna uppger att de använder musik i 

gymnastiken. Vid födelsedagar, familjeträffar och vid högtider som exempelvis lucia och påsk 

sjungs det också mycket. En pedagog skriver att de utövar musik:   

  
 ”Så fort vi får tillfälle! Spontant i leken, planerat i samlingen och i gymnastiken” 

 (Anna). 

 

Rytmik 
Knappt hälften av pedagogerna har svarat att rytmik används vid samling eller sångstund. En 

fjärdedel använder rytmik vid gymnastiken. Några har angett att de använder sig av instru-

ment som barnen eller pedagogerna spelar på. Händer används av några för att markera rytm 

och takt. En skriver att de inte har använt så mycket rytmik i verksamheten. Andra pedagoger 

menar att: 

 
 ”Det kan förutom gymnastik förekomma rytm i lek och språkbildning” (Fredrika).  

 

 

”Med instrument, barnen använder instrumenten. Vi pedagoger använder instrument till lekar 

och sånger, dans, handklappning” (Johanna). 

Rörelse 
Mer än hälften har angett att de använder rörelse i gymnastiken och tio pedagoger skriver att 

de har rörelsesånger på samlingen. Dessa är de två mest frekventa svaren. Andra svarar att 

rörelse sker vid inne- eller utelek. Spontan rörelse verkar oftast bestå av dans på olika sätt, 

men kan också vara rörelsesånger som dyker upp i barnens lek. Man kan också säga att: 

 
 ”Rörelsen är alltid närvarande. Att röra sig i rummet tillhör dagen” (Gunilla). 

 

Dans 

Ungefär hälften av pedagogerna svarade att dans används till rörelsesånger i samlingen eller 

vid andra tillfällen. Annars verkar spontan dans vara något som mest sker när barnen lyssnar 

till cd-skivor och musikvideos på datorn. Någon menar att barnen gärna uppträder med dans. 

Dans vid högtider förekommer också som till exempel vid midsommar och jul. En av pedago-

gerna har uppgett att de inte dansar mycket, de har mer rörelse. Två har valt att inte svara på 

frågan.  

  
”Ibland dansar vi till musik på datorn (ex. Popular, Waka ee), ofta med musikvideo eller inspe-

lade uppträden. Ibland dansar vi spontant till cd-skivor med barnmusik” (Emma). 

 

Sång 
Betydligt mer än hälften av de tjugo pedagogerna har uppgivit att de sjunger mycket i sam-

lingen. Lite mer än en fjärdedel säger att de sjunger varje dag på förskolan. Sångstunderna är 

enligt pedagogerna både planerade och spontana. De som svarat att de sjunger varje dag, sä-

ger också att de sjunger mycket spontant. Andra exempel på när det sjungs i förskolan är in-

nan maten, vid blöjbyten, i gymnastiken, till bilder och utomhus. Två har angett att de anser 

det vara stärkande för språket att sjunga. Någon menar också att det är stärkande för gruppen. 

En pedagog säger att de: 

 
”Sjunger mycket tillsammans med barnen, använder sångpåsar och sångburkar mycket” (Otilia). 

Medan en annan tycker att de gör det: 
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 ”För glädjens skull och språket, ordförrådet” (Fredrika). 

 

Inspelad musik 
Pedagogerna på förskolorna använder inspelad musik på många olika sätt. Endast fyra stycken 

säger att de använder cd för att sjunga och lyssna på musik, medan några uppger att de spon-

tant kan sätta på inspelad musik. En pedagog skriver att:  

 
 ”Barnen lyssnar titt som tätt på cd-skivor” (Klara). 

 

Fem pedagoger svarar att de använder inspelad musik vid gymnastiken. Datorn är det också 

några stycken som använder sig av för att spela upp musik. Två pedagoger använder musik 

för avslappning. Någon använder sig av musik som bakgrundsljud. Två av de tillfrågade pe-

dagogerna har valt att inte svara på denna fråga. Det man kan se är att inspelad musik an-

vänds, både på cd och i datorn, men hur det används är väldigt olika. Några använder inspelad 

musik varje dag, medan andra mer sällan. 

 

Instrument 
Sju av pedagogerna nämner att de använder instrument vid sångsamlingar, två andra menar att 

de bara använder det ibland vid sångstunderna. Ytterligare två skriver att instrumenten bara 

plockas fram ibland, vilket de egentligen tycker är för sällan. Fem pedagoger menar att det är 

pedagogerna som spelar instrument till sångerna. Någon menar att instrument är en del av 

musiken, något som man använder tillsammans. Det framkommer att instrument bara används 

någon gång. Endast två säger att de spontant plockar fram instrument. Signifikant för att an-

vända instrument verkar vara precis som en av pedagogerna säger: 
 

 ”Instrumenten kommer fram ibland och barnen tycker om att spela på dem” (Klara).  

 

Men de används bara: 
 

”Ibland och alldeles för sällan” (Stina).   

 

Musikval och barns delaktighet 

På frågan om vem som väljer musik svarar mer än hälften av pedagogerna att vid planerade 

aktiviteter då någon speciell sång eller musik ska framföras för ett speciellt syfte, är det alltid 

pedagogen som väljer. Barnen är delaktiga vid valet av sånger, men utbudet styrs av sångpå-

sar, sånglådor eller sångkort som pedagogerna har tillverkat. Barnen har störst inflytande vid 

valet av musik som spelas på cd-spelare, datorn och internet. Sju pedagoger har svarat att bar-

nen fritt får välja vilken musik som ska spelas på cd-spelaren, men återigen får barnen välja 

av förskolans utbud. Ibland har barnen med sig någon cd-skiva hemifrån:  

 
”Barnen väljer ganska ofta, har ibland med sig egna cd” (Ida). 

 

De flesta pedagogerna skrev att både pedagogerna och barnen är delaktiga i valet av musik. 

Det är i den fria leken som barnen fritt får välja musik skriver tre pedagoger. Demokrati be-

rördes av Berit: 

 
”Det finns alltid utrymme för önskesånger om barnen har det. Ibland presenterar barnen nya 

sånger som man får försöka lära sig. Man kan lätt synliggöra demokrati genom röstning eller lik-

nande” (Berit). 

 

Nora sammanfattar vems musikval som styr så här:  
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”Barnen väljer oftast, ledda lekar eller aktiviteter väljer personalen” (Nora). 

 

Musikaktiviteters möjligheter 

Denna fråga i undersökningen engagerade alla pedagoger, de svarade med utförliga och långa 

svar. Alla pedagoger skriver att de ser stora möjligheter med musikaktiviteter på förskolan. 

De nämner begreppsinlärning, motoriska möjligheter, underlättar vid inlärning, språk- och 

matematikinlärning och rytmkänsla. Två pedagoger använder musikaktiviteter vid avslapp-

ning och två andra pedagoger vid skapande aktiviteter. Gunilla beskriver möjligheterna så här: 

 
”Möjligheterna är oändliga. Framförallt är vi alla lika i musiken, där kan vi mötas i gemenskap. 

Musiken kan dessutom öppna kanaler för utveckling och lärande som innan varit stängda” (Gu-

nilla). 

 

Tolv pedagoger skriver att musik förmedlar glädje vilket underlättar lust till lärande. Det som 

flest pedagoger berörde var att musikens största möjlighet var att utveckla sociala förmågor, 

exempelvis stärka självkänslan, våga agera i en grupp, vänta på sin tur och gemenskap. Detta 

beskriver Rut så här: 

 
”Ett sätt att visa känslor och släppa loss, våga synas och höras. Härligt och befriande, språkut-

veckling, självförtroendet ökar” (Rut).   

 

Det man kan se här är att alla pedagoger ser stora möjligheter med att använda musik i försko-

lan för när man har roligt tillsammans underlättas inlärning och utveckling hos barnen.  

 

Hinder med musikaktiviteter 

Undersökningen visade att tretton pedagoger anser att det inte finns några hinder för att utöva 

musikaktiviteter. De hade antingen strukit frågan eller skrivit att det inte finns några hinder. 

Men två pedagoger har svarat att musikaktiviteterna kan bli högljudda och därmed ett hinder. 

Alla barn tycker inte om att sjunga anser en pedagog och någon menar att det är svårt att få tid 

till att lära in nya barnsånger till samlingarna. En pedagog anser att ett hinder är att hon inte 

kan spela något instrument och en annan pedagog menar att miljön är ett hinder: 

 
”Ibland svårt att få till en bra musikhörna för barnens spontana önskningar att ex. spela instru-

ment” (Ulrika). 

 

6.3 Pedagogens syfte med musikaktiviteter 

 

Musikaktiviteternas syfte 

Övervägande delen av pedagogerna, hela femton stycken, svarade att syftet med musikaktivi-

teterna är att ha roligt tillsammans. Vidare ser pedagogerna stora möjligheter för barnens lä-

rande och utveckling genom att använda sig av musikaktiviteter.  

 
”Att lära barnen samtidigt som man har roligt” (Hulda). 

 

Barnen lär sig rytmik, kroppsuppfattning, fördjupar ett tema, avslappning, språkutvecklande, 

lära sig nya och gamla sånger, lättare att röra sig till musik, och föra vårt kulturarv vidare. En 

pedagog förtydligade sitt syfte på följande vis: 
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”[…] alla kan vara med oavsett om man lärt sig prata eller inte. Alla kan röra på sig på ett eller 

annat vis. Det kan aldrig bli fel” (Tilda).  

 

Sex pedagoger angav att deras syfte var att förbättra barnens sociala färdigheter, sammanhåll-

ning och stärkande av gruppen och ökat självförtroende. En pedagogs syften var följande: 

 
”Ha roligt, öka självförtroende, självkänsla, utveckla språket, lära känna takt, instrument, gemen-

skap, få vara i centrum, rörelse, fin/grovmotorik” (Rut). 

 

Hela arton pedagoger hade mer än ett syfte med musikaktiviteterna i förskolan. De resterande 

två hade bara ett enda syfte och det var att barnen ska tycka det är roligt med musikaktivite-

terna.  

 

Didaktisk planering 

Pedagogerna uppmanades först att svara ja eller nej på frågan om musiken är en del av den 

didaktiska planeringen. Tretton pedagoger svarade att musiken är en del av den didaktiska 

planeringen. Fyra pedagoger svarade inte på frågan och tre pedagoger ansåg att det är den 

inte. De tre som svarade nej på denna fråga förklarade att hon/han inte är tillräckligt engage-

rad i musik för att det ska bli naturligt och att man gör det dagligen och en annan pedagog 

skrev att det är: 

 
”[…] upp till var och en att planera sin musikstund” (Klara). 

 

Undersökningen visade att tretton pedagoger har ett syfte med den didaktiska planeringen, de 

är uppmärksamma på hur musiken kan användas för att underlätta inlärningen. De planerar 

musikaktiviteter samtidigt som de planerar för andra aktiviteter såsom gymnastik, sång- och 

musiksamlingar, teman, rörelseaktiviteter och -lekar, sagor och högtider exempelvis födelse-

dagar. En pedagog beskriver detta så här: 

 
”Musik kan vara katalysator in i något lärande” (Fredrika). 

 

Läroplanens betydelse 

Förskolans läroplan, Lpfö98, är förskolans styrdokument och det framkom i undersökningens 

fråga att hälften av pedagogerna ansåg att Lpfö98 är betydelsefull när det gäller musikaktivi-

teterna, eftersom många av målen uppfylls genom att använda sång, musik, dans och rytmik.   

 
”Mycket. Du kan få in så mycket med musiken på ett roligt sätt både, motorik, matte, språk, visa 

känslor, skapa ett lugn, samarbete” (Stina). 

 

Andra hälften av pedagogerna ansåg att Lpfö98 inte hade någon betydelse för den pedagogis-

ka verksamheten gällande musikaktiviteter. Fyra av dem skrev att Lpfö98 inte har någon be-

tydelse i arbetet gällande musikaktiviteter: 

 
”Vi använder inte läroplanen när det gäller musiken – vi använder musiken spontant i verksam-

heten” (Anna). 

 

Medan fem pedagoger valde att inte svara på frågan och en pedagog skrev att hon inte visste 

vad Lpfö98 har för betydelse för musikaktiviteterna.  
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6.4 Övrig fråga 

Enkäten avslutades med frågan om det var något de ville tillägga. Endast en pedagog valde att 

skriva något här:  

 
”Musiken är en viktig del av verksamheten” (Christina). 

 

6.5 Sammanfattning av resultatet 

Våra frågeställningar innehöll tre huvudfrågor och i resultatet kan vi se följande:  

 

Pedagogers förhållningssätt till musik  
Flera pedagoger har svarat likvärdigt på de två första frågorna gällande musikaktivitet och 

musik i förskolan. Pedagogerna i undersökningen verkar tycka att det är ungefär samma sak. 

Sång på olika sätt, rörelse/dans till musik, spela instrument och lyssna till musik är de aktivi-

teter som de allra flesta pedagoger anser är musikaktiviteter och som också definierar musik i 

förskolan. Självklart framkom också en del andra aktiviteter som till exempel avslappning och 

rytmik. Fjorton av tjugo pedagoger ansåg att deras egen inställning påverkade hur mycket 

musik som används i förskolan. De menar att det är lättare att ge barnen en positiv inställning 

till musik om man själv tycker det är roligt. En som svarat nej anser att man sjunger med bar-

nen ändå fast man inte är så musikintresserad. I stort sett alla tjugo pedagoger leder någon 

sorts musikaktiviteter med barnen varav alla sjutton anser att det är roligt. I de fall pedagogen 

inte ledde musikaktiviteter har de väldigt engagerade kollegor som hellre leder musikaktivite-

terna. 

 

Utövning av musik i förskolan 

Musik utövas i stort sett varje dag i förskolorna enligt pedagogernas svar. Ofta sjungs det i 

någon sorts sångsamling, men även vid spontana tillfällen under dagen. I gymnastiken använ-

der nästan hälften av pedagogerna musik. Pedagogerna fick också svara på hur de använder 

rytmik, rörelse, dans, sång, inspelad musik och instrument i sin verksamhet. Rytmik är det 

knappt hälften som utövar och då oftast i sångsamlingar eller vid gymnastik. Rörelse används 

mest i gymnastik men också i rörelsesånger. Några pedagoger har också svarat att det sker 

hela tiden och då i barnens lek. Dans verkar mest ske spontant till cd-skivor och musikvideor, 

men ungefär hälften av pedagogerna uppger också att de använder dans i sina rörelsesånger. 

Sång används mycket i förskolorna. Det sker både i sångsamlingar och vid spontana tillfällen 

och i stort sett varje dag. Inspelad musik används på olika sätt. Några använder det för att 

sjunga och lyssna på musik, andra använder det i gymnastiken. En del använder cd-skivor och 

andra datorn, en del varje dag och andra nästan aldrig. Instrument används också på olika sätt 

i förskolorna. Det framgår att det inte är så ofta instrumenten plockas fram, men att barnen 

tycker det är roligt när de väl får spela.  

 

På frågan om barnens delaktighet svarade pedagogerna att vid planerade aktiviteter är det all-

tid pedagogen som väljer sång och musik, även vid önskesånger är barnen oftast styrda genom 

att de får välja bland de sånger som finns i sångpåsar, sånglådor eller sångkort vilka pedago-

gerna har tillverkat och valt ut. Barnen har störst inflytande vid valet av musik som spelas på 

cd-spelare, datorn och internet. Pedagoger ser stora möjligheter med musikaktiviteter, musik 

förmedlar glädje vilket underlättar lusten till lärande. De nämner begreppsinlärning, motoris-

ka möjligheter, språk- och matematikinlärning, stärkt självkänsla och gruppkänsla. Men det är 

inte bara positivt med musikaktiviteter, på frågan om hinder med musik framkom att det kan 
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vara högljutt och att alla barn inte tycker om att sjunga. Fler hinder kan vara miljön och att 

pedagogen inte kan spela något instrument.  

 

Pedagogers syfte med musikaktiviteterna 

Resultatet av undersökningen visade att musik sammankopplas med glädje och därigenom 

kan inlärningen underlättas och stärka gemenskapen. Pedagogers syfte med utövandet av mu-

sik är att underlätta lärandet och utveckling av barns språk, matematik, kroppskännedom, so-

ciala förmågor och motorik. Sociala färdigheter som gruppstyrka, gemenskap och ökat själv-

förtroende var ytterligare syften. De flesta pedagoger har ett medvetet syfte med musikaktivi-

teterna i den didaktiska planeringen, de utgår från frågorna vad, varför och hur? Oftast plane-

ras musikaktiviteter i samband med andra aktiviteter såsom gymnastik, teman, rörelseaktivite-

ter och -lekar, sagor och högtider exempelvis födelsedagar. Intressant var att på frågan om 

läroplanens betydelse gällande musikaktiviteter svarade hälften av pedagogerna att de inte 

utgår från förskolans styrdokument när det gäller arbetet med musikaktiviteter. Den andra 

hälften beskriver dock att Lpfö98 är betydelsefull gällande musikaktiviteterna, eftersom 

många av målen uppfylls när man använder sång, musik, dans och rytmik.   
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7 Analys  
I detta kapitel analyseras resultatdelen, utifrån studiens tre frågeställningar. De tre frågorna 

bildar underrubriker i analysen, där varje del kopplas till litteratur i bakgrundskapitlet och de 

teoretiska utgångspunkterna för att analysera och förtydliga svaren på studiens tre frågor.  

 

7.1 Pedagogens förhållningssätt till musik  

Lilliestam (2009) skriver att filosofer och musikforskare har försökt att definiera vad musik 

är. Många gånger börjar de med att förklara att det är väldigt personligt vad man anser vara 

musik. Samma sak kan vi se i de två första frågorna på enkäten. Vad är musikaktivitet för dig 

och hur definierar du musik i förskolan? Pedagogerna har svarat personligen, men ändå kan 

man se att generellt finns samma åsikter. De flesta pedagogerna som svarade på enkäten ansåg 

att sång, dans och rörelse, spela instrument och lyssna på musik räknades som musikaktivite-

ter i förskolan. Musik är föränderligt, säger Lilliestam (2009). Det kan man se i den litteratur 

som studerades, förr var det klassiska barnvisor som sjöngs, medan det idag lyssnas väldigt 

mycket på populärmusik redan i de yngre åldrarna. Vi kan även se förändringen från upplys-

ningstiden på 1700-talet. Då ansåg Rousseau att man skulle skriva särskild barnmusik som 

utgick ifrån barnens erfarenheter, och inte använda de vuxnas musik (Varkøy 1996). 

 

I undersökningen skrev de flesta pedagogerna att deras egen inställning påverkar hur mycket 

musik de använder i förskolans arbete, men det fanns någon som tyckte att det inte spelade 

någon roll att de själva inte var så intresserade av musik. Detta förtydligas då man kunde se 

att de flesta pedagoger i sitt arbete ledde planerade musikaktiviteter och gjorde det för att de 

tyckte det var roligt. I de enstaka fall där pedagogen inte ledde musikaktiviteterna berodde det 

på att de hade kollegor som de ansåg gjorde det bättre eller som var extra engagerade i just 

musiken. Om pedagogen är objektiv och ställer sig utanför sina egna erfarenheter kan musik-

aktiviteterna mycket väl bli bra, även om pedagogen inte har ett stort musikintresse. Efter att 

ha studerat litteratur har vi sett att pedagogers förutsättningar styr sättet att undervisa, vilket 

bland annat Ferm Thorgersen (2009) forskat om. Då tänker hon dels på personliga förutsätt-

ningar som kunskap, värderingar och förväntningar, och dels på förutsättningar i miljö och 

kultur. Det framkommer också att pedagogers tolkningar av exempelvis läroplanen blir per-

sonliga och baseras på just de förutsättningar pedagogen har. Bjørkvold (1991) konstaterar att 

det inte skulle finnas någon förskola som inför musik om det inte finns intresserade pedago-

ger. Det han skriver kan tolkas som att det visst har betydelse om pedagogerna är intresserade 

av musik eller inte, medan Uddén (2004) skriver att det inte spelar någon roll hur duktig en 

pedagog är, bara pedagogen visar inlevelse och engagemang. I den litteratur som studerades 

kunde vi se att respektive författare beskriver musik på samma sätt, vilket Håkansson (2008) 

förtydligar då hon beskriver musik som ett glädjefullt uttryckssätt. Musikstunden kan bidra till 

en gemensam glädje som är det huvudsakliga i musikaktiviteterna. Barn känner ofta om nå-

gon inte tycker ämnet är roligt, om pedagogen kan finna glädjen i musiken är det lättare att 

föra över den till barnen. ”Om du är glad får du glada barn. Om du är spontan och vågar, så 

vågar barnen också” (a.a:5).  

 

Musikalitet är ett laddat begrepp, skriver Lilliestam (2009) och Jederlund (2002). Det är 

många genom tiderna som fått höra att de är omusikaliska i till exempel skolan. Men musika-

litet är en färdighet som kan övas upp och utvecklas om den stimuleras. Uddén (2004) menar 

att många pedagoger känner sig osäkra när det kommer till sång och musik, men tycker att 

pedagogens viktigaste funktion är att vara engagerad. Det spelar ingen roll om pedagogen är 

duktig eller inte så länge inlevelse och engagemang finns. Några av pedagogerna är inne på 
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den tanken också. Bland annat anser någon att om man fått höra att man inte kan sjunga så 

låter man helst bli att göra det. Har man sedan kollegor som är väldigt engagerade i musik, 

som några av pedagogerna hade, då är det ännu större risk att man låter bli musikaktiviteterna. 

Någon av pedagogerna tycker att det är bättre att sjunga högt och mycket än tyst och svagt 

och menar att det inte spelar någon roll hur det låter bara man sjunger. Jederlund (2002) påvi-

sar att barn är experter på att härma och fantisera och de blir stimulerade av vuxna som sjung-

er med dem. De vuxna får därför inte vara bekymrade över hur deras sång låter. Det viktiga är 

glädjen och att man sjunger.  

 

Intresse har betydelse för om man har musik eller inte i förskolan, konstaterar Bjørkvold 

(1991). Ingen förskola inför musik utan pedagoger som är intresserade och har kunskaper om 

musikaktiviteter. Han menar också att lärarutbildningen måste satsa på att utbilda och utveck-

la musiska pedagoger. Den valbara undervisning som idag finns i lärarutbildningen kan sänka 

självförtroendet hos blivande pedagoger istället för att höja det, vilket har medfört konsekven-

ser för förskoleverksamheten (Uddholm 1993). Vuxna har en stor del i barns musiska utveck-

ling, påtalar Uddén (2004). Om vuxna slutar att stimulera barn med visor och sånger slutar 

barn att utvecklas musiskt. Vygotskij anser att samspelet mellan barn och vuxna är oerhört 

viktigt. Detta eftersom den vuxne har mer kunskaper och erfarenheter än barnet och därför 

kan lyfta barnet till en högre inlärningsnivå (Svensson 2009). Alla pedagoger som ingick i 

undersökningen hade ett syfte med sina musikaktiviteter och med hjälp av det och den kun-

skap de har om barns utveckling kan de leda barnen till vidare utveckling. Vygotskij tycker att 

interaktion är av stor vikt, liksom att pedagogerna är intresserade av att samspela med barnen 

och ge barnen det stöd de behöver för att utvecklas vidare (Illeris 2007). Pedagogerna har en 

stor betydelse, menar Vygotskij. De kan utmana barnets tänkande genom exempelvis pro-

blemlösningar för att en utveckling kan ske, menar Sträng och Persson (2003). För att kunna 

göra det behöver man planera sin verksamhet på ett bra sätt. Många av pedagogerna i under-

sökningen planerade musikaktiviteterna utifrån de didaktiska ledorden vad, hur och varför, 

vilket är en fördel om man vill ge barnen utmaningar som utvecklar. Alla pedagoger i förskola 

och grundskola bör medvetet använda sig av sång och musik för att barnen ska få kunskap 

och bildning, skriver Uddén (2004). En musisk pedagogik kännetecknas av att ledaren är ly-

hörd och har tålamod, men också en förmåga att samtala, berätta, sjunga och röra sig rytmiskt. 

Musikaktiviteter kan samtidigt utveckla fler områden, precis som alla bra lärupplevelser oav-

sett område, skriver Parlakian (2010). Med medveten integration av musik i de vanliga dags-

rutinerna kan man, genom att reflektera över vad barnen kan lära sig utifrån denna musikupp-

levelse, stödja barnen i bestämda utvecklingsområden. I dessa reflektioner borde kanske läro-

planen ha en större roll än vad den verkar ha, enligt undersökningen, då musik kan leda till 

lärande inom många områden och på så sätt kan man uppnå de mål som finns i läroplanen. 

 

7.2 Utövning av musik i förskolan  

I förskolan utövas musikaktiviteterna oftast i samband med en samling eller i ett större sam-

manhang som ett tema, skriver Håkansson (2008). Det bekräftades av pedagogerna i under-

sökningen att de flesta musikaktiviteterna utförs i någon sorts planerad samling, men spontan 

sång och musik under dagen är också väldigt vanligt. ”En medveten musisk pedagog bygger 

in visan med rörelselek och dans i vardagsarbetet” (Uddén 2004:113). Några pedagoger skri-

ver att de hellre låter sina kollegor leda musikaktiviteter för de anser att kollegorna har ett 

större engagemang, men tyvärr går det inte att utläsa i undersökningen varför de anser att de-

ras egen brist på engagemang gör att de inte vill leda musikaktiviteter. Frågan är om det beror 

på en osäkerhet hos pedagogerna att utöva musikaktiviteter. När musikaktiviteter utförs är 
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trygghet en viktig ingrediens skriver Uddholm (1993), men också att pedagogen har modet att 

våga misslyckas. En trygg miljö är alltså en förutsättning för att både pedagoger och barn ska 

våga utföra musikaktiviteter. Detta kan också lärarutbildningen hjälpa till med genom att ge 

lärarstudenterna ytterligare verktyg för musikaktiviteter och även stärka pedagogers musiska 

uttryckssätt genom musikaktiviteter.  

 

Lilliestam (2009) anser att musik är socialt betingat eftersom det skapar en samhörighet mel-

lan människor att dela sång och musik. Utveckling sker i möten mellan både barn och vuxna 

och det blir en glädje att vara tillsammans med olika ursprung och förutsättningar (Jederlund 

2002). Detta bekräftar att musik i förskolan är ett viktigt verktyg oavsett om pedagogen är 

intresserad eller inte. Vygotskij menar att genom att sjunga och göra rörelser kan ordets bety-

delse förstärkas och därmed hjälpa barnet att hitta en förståelse för ordens betydelse (Uddén 

2004). Detta kan även ses i undersökningen då pedagoger medvetet väljer sånger och musik 

genom att använda sig av sångpåsar, sånglådor och sångkort med mera. Då kan man undra 

varför musikaktiviteter som arbetssätt inte används mer medvetet och vid spontana situatio-

ner.  

 

Vidare kunde det ses i undersökningen att pedagogerna även använder sig av tekniska hjälp-

medel vid musikaktiviteter. Dessa kan barnen själva välja mellan och därmed ges delaktighet 

vid valet av musikaktiviteter. Barnen erbjuds bland annat cd-spelare och tillgång till internet 

för att variera musikaktiviteterna. Detta kan utmana pedagogen att hitta nya vägar för att in-

tressera barnen till musikaktiviteter, men det finns osäkerheter i frågan om hur pedagogens 

kompetensutveckling inom verksamheten följer den tekniska utvecklingen i samhället gällan-

de musikaktiviteter. Musik kan kanske utifrån detta, ses som ett ämne som inte prioriteras i 

förskolan, utan som ett verktyg i sig som ingår i olika planerade aktiviteter. 

 

I undersökningen framkom det att barnen inte ges stora möjligheter att själva styra sitt val av 

musikaktiviteter, fast pedagogerna tror att de ger barnen stora möjligheter att själva välja. I 

praktiken är det pedagogerna som har det största inflytandet i valet av musik, sånger och mu-

sikaktiviteter. Till och med vid valet av önskesånger är det pedagogen som styr då barnen får 

välja utifrån det material som finns att tillgå på förskolan. Frågan är varför det är så när för-

skolans läroplan har mål som visar att barn idag ska ha inflytande i verksamheten. Förmodli-

gen är det bara av gammal vana och kanske för att det är smidigt som pedagog att välja själv 

utan att ta barnen till hjälp. Om det finns en tanke och ett syfte bakom de sånger som finns i 

sångpåsen är motivet i alla fall gott, och barn tycker ofta det är roligt att få välja kort.  

 

Pedagogerna ser stora möjligheter med musikaktiviteter, visade undersökningen, då de finner 

att musik förmedlar glädje vilket underlättar lärande och utveckling. Denna åsikt delar förfat-

tare ur litteraturen som vi studerat. Däremot nämner pedagogerna också att det finns flera hin-

der med musikaktiviteter som att det kan vara högljutt, alla barn tycker inte om att sjunga och 

ett flertal av pedagogerna kan inte spela något instrument. Men utifrån den erfarenhet vi har 

kan alla spela något slags instrument exempelvis trummor och maracas. Musikaktiviteter som 

rör gymnastik ser flera av pedagogerna som viktigare än instrumentspelande vilket gör att 

instrumentspelande lätt prioriteras bort. Detta ger barnen en begränsad upplevelse av musiken. 

Musikaktiviteter, betonar Vygotskij, spelar stor roll för att barn naturligt ska utveckla motori-

ken och hälften av pedagogerna svarade att de använder musik i gymnastik och rörelseaktivi-

teter (Uddén 2004). Är det mer viktigt att använda musikaktiviteter under gymnastikstunden 

till skillnad från under instrumentspelande? En gissning kan vara att pedagogen ser instrument 

som en källa till oljud på ett sätt som barnen själva inte uppfattar. 
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Dagens barn växer upp med ett rikt och varierat utbud av musik, skriver Folkestad (2001). De 

möter musik tidigt i livet, allt från tecknade filmer, barnprogram, reklam till dataspel. Med 

tanke på att de inte bara får med sig den senaste musiken utan även den klassiska musiken och 

musik från andra länder, kanske man skulle tänka på det i de val av musik man väljer i försko-

lorna och på vilket sätt man utövar den. Barn är ofta vana vid att lyssna på klassiska stycken, 

då de spelas i tecknade filmer. Detta är något som pedagoger behöver tänka på, det vill säga 

att barn kan ha mer kunskap och erfarenheter än de vuxna i ämnet. Dessutom kan vi få nya 

influenser från andra länders kulturer och traditioner, då barnen på förskolorna idag kan ha 

kopplingar till en mångfald av olika nationaliteter (Uddholm 1993). Vi kan genom att bjuda in 

deras föräldrar få ta del av deras musikkulturer, men av de som deltog i undersökningen var 

det inte någon som nämnde föräldrars inflytande gällande musikaktiviteter. Förskolan säger 

sig vilja ha öppna relationer med föräldrarna och det vore ett ypperligt tillfälle för förskolan 

att ta del av samhällets mångfald genom föräldrarnas olika musikkulturer. 

 

7.3 Pedagogens syfte med musikaktiviteterna 

Pedagoger är styrda av förskolans läroplan då den utgör stommen för den pedagogiska verk-

samheten. Lpfö98 säger så här: ”Förskolan ska, varhelst den anordnas, arbeta för att nå de mål 

som ställts upp för den pedagogiska verksamheten […] Förskolan ska erbjuda barnen en god 

pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet” (Lpfö98 2010:5). 

Undersökningen visade en överraskande upptäckt att det var få pedagoger som utgick från 

läroplanen när de planerade den pedagogiska verksamheten gällande musikaktiviteter. Varför 

det var så framkom inte i denna undersökning, då inga av pedagogerna hade motiverat varför 

inte. Resultatet hade säkert kunnat bli annorlunda om vi hade gjort intervjuer med pedagoger-

na, därför att det då finns möjlighet att ställa följdfrågor, vilket inte går i en enkätundersök-

ning, detta bekräftar även Bryman (2002). Kan det vara för att musik är något som alltid har 

funnits i förskolans verksamhet och därför tas för given som man inte alltid reflekterar över 

hur och varför man använder musikaktiviteter? Precis som en pedagog skrev i undersökning-

en, att det är något som de alltid har gjort på förskolan. Det är nog inte alltid genomtänkt utan 

något som görs av ren vana, kanske för att lugna och samla barngruppen.  

 

I undersökningen kom det fram att de flesta pedagogerna har ett syfte med den pedagogiska 

planeringen för musikaktiviteter genom att de besvarar frågorna vad, hur och varför. Det 

framkom också att de flesta pedagogerna anser att musiken kan främja barns språk- och ma-

tematikutveckling. Återigen är det pedagogers kunskap och erfarenheter som styr medveten-

heten om varför det är viktigt med ”Musiken i förskolan”. Efter att ha studerat Vygotskijs 

teori om att språk och kommunikation genom samspel ger barn ett brett synsätt på olika per-

spektiv (Sträng & Persson 2003), kan vi se att det är av stor vikt att pedagogen skapar tillfäl-

len till samspel och interaktion.  

 

Lilliestam (2009) skriver att musik har funnits i alla tider och i alla människors kulturer. Mu-

sikupplevelser är känslomässiga fenomen och kan relateras till glädje. Detta visade sig i un-

dersökningen, då så gott som alla pedagogernas syfte med just musikaktiviteterna var att för-

medla glädje för att på ett positivt sätt underlätta inlärning och utveckling hos barnen. Littera-

turen visade att musik innehar flera positiva egenskaper som framför allt är viktiga för vår 

hälsa. Enligt Uddén (2004) innefattar musik ett flertal funktioner, till exempel vid rörelse i 

takt stimuleras både andningen och blodcirkulationen så att hjärnan blir bättre syresatt. Un-

dersökningen visade att ett av pedagogernas syfte med musikaktiviteter var att tillsammans ha 

rörelselekar och rörelseaktiviteter för att stimulera motoriken hos barnen. Musiken används på 
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gymnastiken också. Uddén (2004) förstärker musikens betydelse för barn, men även för vux-

na, när hon skriver att människan uppfattar och minns bättre det man upplever genom rytmik 

och musik i kombination med handlingar. Det behövs påhittiga pedagoger som kan förmedla 

musikens alla positiva egenskaper, då de enligt litteraturen är viktiga för barnens hälsa.  

 

Vidare tar Uddén (2004) upp att musik är socialt kontaktskapande och i undersökningen visa-

des det att det var ytterligare ett av pedagogernas medvetna syften med musikaktiviteterna. 

Pedagogerna vill genom musikaktiviteter skapa och stärka gemenskapen i barngrupperna och 

även stärka barns självkänsla för att våga agera tillsammans eller ensam under musikaktivite-

terna. Frågan är hur en pedagog kan stärka gemenskapen i barngruppen om pedagogen själv 

inte känner sig tillräcklig för att utöva musikaktiviteter. Pedagogers intresse för musiken i 

förskolan ska inte hindra barn från att få musikupplevelser. Det framkom i undersökningen att 

det har betydelse vem av pedagogerna som leder musikaktiviteterna. Den pedagog som inte 

känner sig tillräcklig och tycker sina kollegor är bättre kan behöva stöd av sina kollegor för att 

”våga” leda musikaktiviteter, och därmed få ett ökat självförtroende. En bra början kan vara 

att ta tillvara på de spontana tillfällen som uppstår under den dagliga verksamheten, då oftast 

en mindre grupp av barn exempelvis vill sjunga eller dansa. Pedagogen kan delta och agera 

tillsammans med barnen och ofta är det barnen själva som leder musikaktiviteterna. Efter att 

ha studerat litteratur, läst forskning och vad vi sett i undersökningen framkommer det att mu-

siken är oerhört viktig för barnens inlärning och utveckling, och pedagogens inställning har 

betydelse för att alla barn ska få samma möjlighet att tillägna sig musik på olika förskoleav-

delningar. 
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8 Diskussion 

I detta kapitel diskuterar vi resultaten från enkätundersökningen. Vi knyter an till analysdelen och 

egna reflektioner. En sammanfattning ges och avslutningsvis presenteras förslag på vidare 

forskning. 
 

Syftet med studien var att undersöka pedagogers förhållningssätt och syfte till musikaktivite-

ter samt hur de utövar musik i förskolans verksamhet. Vi upplever att vi har fått svar på våra 

frågeställningar genom de pedagoger som deltagit i vår kvalitativa enkätundersökning. Om vi 

i stället valt att göra intervjuer med pedagogerna hade vi kanske fått annorlunda svar eftersom 

det då finns utrymme att ställa följdfrågor. Pedagogernas svar varierade men vi kunde ändå 

uppfatta flertalet mönster och samband i deras motiveringar. I inledningen skrev vi att vi själ-

va upplever att barn i förskolan har olika förutsättningar för att utöva musikaktiviteter och vi 

ville undersöka varför det är så. Ett urval av frågorna som ställdes i enkätundersökningen var 

följande. Beror det på pedagogers förhållningssätt och syften? Väljer de att se möjligheter 

eller hinder med musikaktiviteter? Är det pedagogers egna intressen och kunskaper som styr 

valet av musikaktiviteter? Och utgår de från läroplanen vid de pedagogiska planeringarna 

gällande musikaktiviteter? I undersökningen framkom att de flesta pedagogerna medvetet 

använder musik för att uppnå flera funktioner och mål, men undersökningen visade även att 

pedagogerna hade skilda uppfattningar om hur viktigt musikaktiviteter är för barns lärande 

och utveckling. Någon av pedagogerna skriver att det finns en osäkerhet bland dem att utöva 

musikaktiviteter, men tyvärr går det inte att utläsa i undersökningen vad osäkerheten beror på. 

Detta är något som lärarutbildningarna borde ta fasta på, att ge studenterna fler redskap att på 

olika sätt kunna utöva musikaktiviteter i förskolan. Någon skrev att de inte kan spela något 

instrument, men efter att ha läst litteratur i ämnet har vi lärt oss att musik är mycket mer än 

bara musikinstrument. Uddén (2004) beskriver att det inte spelar någon roll hur duktig en pe-

dagog är, bara pedagogen visar inlevelse och engagemang. Håkansson (2008) förstärker detta 

påstående ytterligare när hon skriver ”Om du är glad får du glada barn. Om du är spontan och 

vågar, så vågar barnen också” (a.a:5).  

 

Efter att ha läst litteratur och forskarrapporter inser vi ännu mer hur viktig musiken är för bar-

nen och deras inlärning och utveckling. Musikaktiviteter skapar glädje har vi fått bekräftat av 

nästan alla pedagogerna i undersökningen. De skriver också att musik i positiv anda stimule-

rar inlärning och barns utveckling, och de finner musik vara ett väsentligt verktyg. Det fram-

kom i undersökningen att miljön kan begränsa barns musikutveckling. Instrument, cd-skivor 

och sångkort förvaras på hyllor och är inte tillgängliga för barnen, utan de togs ner vid plane-

rade musikstunder tillsammans med pedagogerna. En pedagog ansåg att musikaktiviteterna 

kan vara högljudda och därmed ett hinder för att musicera, men vi tror att det bara är pedago-

gens åsikt och inte barnens.   

 

Uddén (2004) menar att musik har stor betydelse för barnets språkutveckling. Barnet har en 

stark vilja att med egna sångförsök härma gruppens ljud och språk under musikaktiviteter 

vilket främjar språkutvecklingen. Detta bekräftade nästan alla pedagoger som ansåg att genom 

glädje- och lekfulla former kan musiken stimulera ett lärande och därmed leda till en språkut-
veckling, men också en utveckling av matematisk och social förmåga. En positiv upptäckt var 

att de flesta av pedagogerna hade som syfte med musikaktiviteterna att stimulera barnens so-

ciala förmåga. Om pedagogerna arbetar mera medvetet med musikaktiviteter tror vi att de 

skulle kunna hitta fler möjligheter till lärande och utveckling. Musiken kan bli ett redskap vid 

skapande aktiviteter och under utevistelsen. Framför datorn kan barnen utmanas till att hitta 
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nya vägar till musiken och man kan be föräldrar att dela med sig av deras musikkultur. Det 

var inga pedagoger som nämnde föräldrars inflytande gällande musikaktiviteter, inte heller 

den mångfald av nationaliteter som finns på våra förskolor.  

 

En pedagog beskrev möjlighet med musikaktivitet så här: ”[…] alla kan vara med oavsett om 

man lärt sig prata eller inte. Alla kan röra på sig på ett eller annat vis. Det kan aldrig bli fel” 

(Tilda). Det tycker vi säger mycket om möjligheterna. Man kan leda en musikaktivitet utan att 

ha förkunskaper, som pedagog gäller det att våga bjuda på sig själv och släppa loss. Tycker 

man inte att musik har en viktig roll i verksamheten eller om man känner sig otillräcklig, väl-

jer man kanske bort musiken. Vidare skrev flertalet pedagoger i undersökningen att musik har 

betydelse för barns motoriska utveckling och det upplever vi dagligen på förskolorna. När 

musik utövas börjar barnen röra på sig och dansa, det går inte att stå stilla. Även de yngsta 

barnen, som ännu inte lärt sig att gå, sitter ner och rör sig i takt till musiken, vilket innebär att 

barnen automatiskt tränar och utvecklas motoriskt. Uddholm (1993) bekräftar detta genom att 

han skriver att det inte går att låta bli att vicka på foten eller röra på kroppen samtidigt som vi 

lyssnar på musik.  

 

Utifrån egna erfarenheter är det ofta något barn som inte sjunger med vid sångsamlingarna 

men de sitter ändå med och lyssnar och iakttar pedagogen och sina kompisar. I de flesta fallen 

berättar föräldrarna att barnet kan många sånger då de är hemma. Plötsligt kommer dagen då 

barnet vågar sjunga tillsammans med sina kamrater och deltar i gruppens gemenskap. Många 

gånger gör glädjen och att alla har roligt tillsammans, även att osäkra barn vågar uttrycka sig 

genom musiken och visa sina känslor, och därmed får de en ökad självkänsla. Uddén (2004) 

menar att musik kan skapa trygghet mellan människor vilket gör att barnens självförtroende 

växer. Barnen tränar även samarbetsförmågan under musikaktiviteterna. Det är genom sam-

spelet i barngruppen som Vygotskij menar att barn utvecklar sitt språk och tar till sig en 

mångfald av deras olika intressen och kunskaper. I samspelet tränas också den sociala förmå-

gan (Sträng & Persson 2003).  

 

Förskolans läroplan ska ligga till grund för all pedagogisk verksamhet i förskolan, därför rea-

gerade vi starkt när vi insåg att hälften av pedagogerna ansåg att Lpfö98 inte har någon bety-

delse gällande musikaktiviteter. Kan det vara så att musiken tas för given och att musik är 

något som alltid har funnits och utövas spontant vid olika tillfällen och därför inte behöver 

hänvisas till Lpfö98? Ändå visade enkätundersökningen att pedagoger tycker att musik är 

viktigt i förskolan för barns lärande och utveckling, och att alla arbetar med musik på något 

sätt, både spontant och planerat.  

 

Både barn och vuxna är delaktiga i valet av musik, men pedagogerna låter för det mesta bar-

nen välja bland det material som finns. Det är i valet av musik på cd-spelare och via internet 

på datorn som barnen har inflytande och fritt får välja vilken musik de vill lyssna på. Återigen 

är det dock så att barnen bara får välja mellan de skivor som finns på förskolan, endast ensta-

ka pedagoger skriver att barnen får ta med sig cd-skivor hemifrån. Vi tror att pedagogerna 

anser att barnen har större inflytande över musikval än vad de egentligen har.  

 

Sång och musik är något som hör till våra traditioner och högtider. Vad vore till exempel jul 

utan julsånger eller midsommar utan dans runt midsommarstången? Troligtvis inte riktigt lika 

stämningsfullt och roligt. Historiskt har det varit ändå viktigare med gemensamma musikakti-

viteter, eftersom det stärkte den sociala sammanhållningen i gruppen menar både Illustrerad 

Vetenskap (2009) och Lilliestam (2009). Musik är socialt och finns med i de flesta av våra 

högtidliga tillfällen, vilken världsdel vi än kommer ifrån och vilken religion vi anser oss till-
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höra. Pedagogerna i studien medger att de sjunger och dansar ganska mycket vid högtider som 

till exempel midsommar, lucia, jul och påsk, men också vid födelsedagar och familjeträffar. 

Det är ett sätt att föra vårt kulturarv vidare, vilket även Lpfö98 (2010) påpekar är viktigt. Det 

är säkert många sånger som skulle glömmas bort om vi inte fortsätter att förmedla dem till 

barnen. Vygotskij menar att kulturella traditioner är viktiga för barns utveckling, eftersom de 

utvecklas i gemenskap med andra, innan de utvecklas individuellt. Det sociala har alltså väl-

digt stor betydelse (Svensson 2009). Sång och musik utvecklades tidigare än språket, anser 

Dissanayake (2001) och säger med det att man borde använda musiken mer eftersom det ge-

mensamma musikutövandet har så stor betydelse för barns utveckling. Ingen av pedagogerna i 

studien har skrivit att de använder sånger och musik från andra länder i sin verksamhet. Med 

tanke på att vi numera har barn från många olika länder och kulturer i våra förskolor kanske 

deras traditionella sånger också borde få utrymme. Det kan i och för sig begränsas av att pe-

dagoger inte kan språket, men kanske finns möjligheten att få hjälp av någon förälder.  

 

En pedagog ansåg att alla barn inte tycker om att sjunga. Det är säkert sant, precis som det 

finns vuxna som inte tycker om att sjunga. Men musik är ju så mycket mer än att sjunga, har 

vi lärt oss i denna studie. Uddén (2004) nämner att på vilket sätt vi sjunger kan ha betydelse 

för barns intresse. Tonläget spelar en stor roll, anser hon. Vi vuxna sjunger gärna med lägre 

toner, för det är mest bekvämt för oss, medan barn har ett naturligt högre tonläge och klarar 

därför inte av att sjunga låga toner, och det kan självklart leda till att barnen inte tycker det är 

roligt att sjunga (a.a.). Vid tillfällen då föräldrar har varit med vid sångsamlingar kan de 

kommentera att vi pedagoger sjunger ”för högt”, och då menar de tonläget inte volymen. Men 

när man förklarar att det är för barnens skull vi gör det, så förstår de. 

 

Det är intressant att få veta att pedagogernas förutsättningar styr sättet att undervisa, vilket 

Ferm Thorgersen (2009) forskat om. Då tänker hon dels på personliga förutsättningar, som 

kunskap, värderingar och förväntningar, och dels på förutsättningar i miljö och kultur. Det 

framkommer också att pedagogers tolkningar av exempelvis läroplanen blir personliga och 

baseras på just de förutsättningar pedagogen har. Utifrån detta har Ferm Thorgersen (a.a.) 

dragit slutsatsen att pedagogers kunskaper och erfarenheter av musik styr undervisningen, och 

hon menar att det gäller att hitta en bra jämvikt mellan dessa kunskaper och erfarenheter i 

relation till läroplanen. När vi tolkar detta i vår egen undersökning ser vi att den egna inställ-

ningen till musik spelar roll för hur musik används i förskolan, men är man objektiv och stäl-

ler sig utanför sina egna erfarenheter kan musikaktiviteterna mycket väl bli bra, även om pe-

dagogen inte har ett stort musikintresse. Man skulle också kunna tolka det som att trots att 

pedagogerna har ett stort engagemang för musik så behöver de ändå tänka till för att använda 

musiken i relation till läroplanen. I undersökningen var det många som ansåg att läroplanen 

inte spelade någon roll när det gällde musikaktiviteter, trots att de tyckte musik var viktigt för 

barns utveckling. Frågan är om de skulle kunna tillföra något till sin verksamhet om de hade 

använt sig av läroplanen, eller uppfyller de redan de mål läroplanen uppger i verksamheten. 

Bjørkvold (1991) konstaterar att det inte finns någon förskola som inför musik om det inte 

finns intresserade pedagoger, så visst har det betydelse om pedagogerna är intresserade av 

musik eller inte. 

 

8.1 Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka pedagogens förhållningssätt och syfte till musikaktivite-

ter samt hur musik utövas i förskolans verksamhet. Här redovisas slutsatserna av ”Musik i 

förskolan”. 
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Pedagogens förhållningssätt till musik  

Den slutsats man kan dra är att pedagogens förhållningssätt till musik inte påverkar om man 

använder musik eller inte, utan mer på vilket sätt man använder sig av musik. Det som de fles-

ta pedagoger i undersökningen ansåg vara musikaktiviteter och musik i förskolan är sång, 

dans, rörelse till musik, spela instrument och lyssna på musik. De flesta pedagogerna skrev att 

deras egen inställning till musik påverkar hur mycket de använder musik i förskolan. De me-

nar att det är lättare att göra barnen mer positiva till musik när man själv tycker det är roligt 

och man sprider också lättare glädje. Det framkom också i undersökningen att pedagogerna 

använder fler typer av musik om man själv är intresserad, exempelvis genom att använda in-

ternet via datorn. De som inte tyckte att deras inställning till musik spelade roll ansåg att man 

sjunger med barnen varje dag ändå. De flesta pedagoger leder någon form av musikaktiviteter 

och undersökningen visar att alla tycker det är roligt. Både för sin egen del och för barnens 

del. Två pedagoger svarade att de inte leder musikaktiviteter och det beror på att deras kolle-

gor är väldigt engagerade i musik och därför anses vara bättre på detta. Det framkommer inte 

om dessa pedagoger skulle vilja leda musikaktiviteterna. 

 

Utövning av musik i förskolan  

Slutsatsen är att musikaktiviteter utövas i förskolans verksamhet, både under planerade och 

spontana stunder. Det innefattar sång, musik, rörelse, dans, rytmik och instrument. Musik 

utövas i stort sett varje dag i förskolorna enligt pedagogernas svar i undersökningen. Rytmik 

är det knappt hälften av pedagogerna som utövar och då oftast i sångsamlingar eller vid gym-

nastik. Rörelse används mest i gymnastik men också i rörelsesånger och i barnens lekar. Dans 

verkar mest ske spontant till cd-skivor och musikvideor, ungefär hälften av pedagogerna upp-

ger också att de använder dans i sina rörelsesånger. Sång används mycket i förskolorna. Det 

sker både i sångsamlingar och vid spontana tillfällen och i stort sett varje dag. Inspelad musik 

används på olika sätt. Några av pedagogerna använder det för att sjunga och lyssna på musik, 

andra använder det i gymnastiken. Instrument används också på olika sätt i förskolorna. Det 

framkom i undersökningen att miljön kan begränsa barns musikutveckling. Instrument, cd-

skivor och sångkort förvaras på hyllor och är inte tillgängliga för barnen, utan de tas ner vid 

planerade musikstunder tillsammans med pedagogerna. En pedagog ansåg att musikaktivite-

terna kan vara högljudda och därmed ett hinder för att musicera, men det tror vi är pedago-

gens åsikt och inte barnens.  

 

Musiken är ett sätt att föra vårt kulturarv vidare. Det är säkert många sånger som skulle 

glömmas bort om vi inte fortsätter att förmedla dem till barnen. På frågan vem som bestäm-

mer musikvalet på förskolan svarade pedagogerna att både barn och vuxna är delaktiga i valet 

av musik, men pedagogerna låter för det mesta barnen välja bland exempelvis cd-skivor, 

sångkort och sångpåsar som finns på förskolan. Det är i valet av musik på cd-spelare och via 

internet på datorn som barnen har störst inflytande och fritt kan välja vilken musik de vill 

lyssna på. Vi tror att pedagogerna anser att barnen har större inflytande över musikval än vad 

de egentligen har.  

 

Pedagogens syfte med musikaktiviteter 

Slutsatsen blir att pedagogens syfte med musikaktiviteterna är att delta med stor medvetenhet, 

intresse och engagemang för att nå en positiv utveckling och lärande hos barnen. Undersök-

ningen visar att musik sammankopplas med glädje, genom glädje kan inlärning underlättas 

och även stärka gemenskapen mellan människor. Det är genom samspelet i barngruppen som 

Vygotskij menar att barn utvecklar sitt språk och tar till sig en mångfald av barns olika intres-

sen och kunskaper. I samspelet tränas också den sociala förmågan (Sträng & Persson 2003). 
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Undersökningen visar även att utveckling av barns kroppskännedom, matematik och motorik 

kan ske med hjälp av musikaktiviteter. Oftast planeras musikaktiviteter i samband med andra 

aktiviteter såsom gymnastik, teman, rörelseaktiviteter och -lekar, sagor och högtider exempel-

vis födelsedagar. Vidare visade resultatet att de flesta pedagogerna har ett medvetet syfte med 

musikaktiviteterna i den didaktiska planeringen, då de utgår från frågorna vad, varför och hur. 

 

Intressant var att på frågan om läroplanens betydelse gällande musikaktiviteter svarade hälften 

av pedagogerna att de inte utgår från förskolans styrdokument när det gäller arbetet med mu-

sikaktiviteter. Den andra hälften beskriver dock att Lpfö98 är betydelsefull gällande musikak-

tiviteterna, eftersom många av målen uppfylls när man använder sång, musik, dans och ryt-

mik. Det framkom också att pedagogers tolkningar av läroplanen blir personliga och baseras 

på just de förutsättningar pedagogen har. Detta bekräftade Ferm Thorgersen (2009) när hon 

beskriver att pedagogers kunskap och erfarenheter av musik styr undervisningen. Det gäller 

att hitta en bra jämvikt mellan dessa kunskaper och erfarenheter i relation till läroplanen. Det 

framkom också att någon inte kan spela något instrument, men efter att ha läst litteratur i äm-

net har vi lärt oss att musik är mycket mer än bara spela musikinstrument. ”Musik i förskolan” 

tycker vi är något som lärarutbildningarna borde ta fasta på och ge studenterna fler redskap 

för att kunna utöva musikaktiviteter i förskolan, men även utbilda och utveckla musiska peda-

goger. 

 

8.2 Förslag till fortsatt forskning   

Under arbetet med vår studie har vi sett flera områden som man kan forska vidare på. Det 

skulle vara intressant att genom kvalitativa barnintervjuer se hur barn upplever musik i för-

skolan. Vad är musik för ett barn? Tycker de att det kanske är för lite musik i förskolan eller 

för mycket? En sak som förvånade oss var att pedagogerna inte använder läroplanen i sitt ar-

bete vad gäller musik. Det kunde vara intressant att forska vidare på i hur stor utsträckning 

läroplanen verkligen används i förskolorna. Är det olika beroende på ämne? Varför använder 

man inte förskolans läroplan när det gäller musik? I vilka ämnen använder man läroplanen? 

Vi har också uppfattat att det inte är obligatoriskt med musik i lärarutbildningen. Med tanke 

på hur viktig musiken kan vara för barns utveckling, i många områden, kanske musiken skulle 

få en större roll där. Här skulle det vara intressant att forska vidare för att se om det har bety-

delse för hur man använder musik i förskolan.   
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Bilaga 1 

Musik i förskolan 
Hej!  
Vi heter Lena Elwing och Ann-Sofie Nilsson, vi läser lärarprogrammet på distans mot förskola 

och förskoleklass vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi jobbar med vårt examensarbete som handlar 

om Musik i förskolan. Syftet med vårt arbete är att undersöka pedagogers syfte och förhåll-

ningssätt till musikaktiviteter samt hur de utövar musik i verksamheten. Vår undersökning 

kommer att utgå från en enkätundersökning, så därför ber vi dig att vi får ta del av dina erfaren-

heter kring detta. 

 
Redovisningen kring enkäten kommer att ske med hänsyn till de forskningsetiska principerna. Det 

innebär att alla uppgifter i enkätundersökningen kommer att behandlas konfidentiellt, vilket bety-

der att de uppgifter som lämnas i enkäten inte kommer att kunna kopplas vare sig till berörd peda-

gog eller till aktuell förskola. Den insamlade och ifyllda enkäten kommer endast att användas av 

oss till examensarbetet. När examensarbetet är godkänt kommer enkäterna att makuleras.  

 

 

Vi önskar enkäten i retur senast den 17 juni 2011. 

 
 

Vilket förhållningssätt har du (pedagogen) till musik? 
1. Vad är musikaktivitet för dig? 

 

2. Hur definierar du musik i förskolan? 

 

3. Anser du att din inställning till musik påverkar hur mycket musik du använder i ditt 

arbete?  

Ringa in ditt svar:          Ja Nej 

 

Motivera på vilket sätt?  

 

4. Brukar du leda de planerade musikaktiviteterna?  

Ringa in ditt svar  Ja Nej 

 

Om svaret är Ja: hur tycker du det är att leda musikaktiviteter? 
Om svaret är Nej: varför inte? Skulle du vilja? 

 

På vilket sätt utövas musiken i förskolan?  
5. Vid vilka tillfällen utövar ni musik i din pedagogiska verksamhet? 

 

6. Hur används……………..i er verksamhet? 

(a) Rytmik 

(b) Rörelse 

(c) Dans 

(d) Sång 

(e) Inspelad musik ex. cd-skivor 

(f) Instrument 

 

 



 

 

7. När det gäller valet av musik, vem väljer? Vad har barnen för delaktighet när det gäll-

er valet av musik? 

 

8. Vilka möjligheter ser du med musikaktiviteter? 

 

9. Om du ser några hinder med musikaktiviteterna, vilka kan det vara? 

 

Vilket syfte har du (pedagogen) med musikaktiviteterna? 

10. Vilket syfte har du med musikaktiviteterna?  

 

11. Är musiken en del av den didaktiska planeringen?   

Ringa in ditt svar   Ja  Nej 

 

Om svaret är Nej: hur kommer det sig? Varför/varför inte?  

Om svaret är Ja: på vilket sätt? 

 

12. Vilken betydelse har läroplanen när det gäller arbetet med musikaktiviteter? 

 

Övriga frågor. 
13. Hur länge har du arbetat inom förskoleverksamheten?______________________år. 

 

14. Vilken är din yrkesutbildning? Kryssa i rutan nedan. 

Barnskötare Förskollärare outbildad Annan utbildning 

    

 

Om du har annan utbildning får du gärna skriva vilken 

 

15. Är det något du vill tillägga? 

 

 

 

Tack på förhand! 

Lena och Ann-Sofie 
 


