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Abstract 
The purpose with this study is to inquire how a number of active preschool teachers use music 

in their daily work with children. It also looks at the meaning they think music can have to the 

whole group of children, especially in terms of solidarity and interaction in the group. In order 

to study this I chose to use questionnaires as the method. These questionnaires consisted of 

open questions to enable longer answers from de participants in an effort to hear their 

thoughts and get their point of view. The result of this study shows that all of the participants 

seem to have good experiences from musical activities with the preschool children. They all 

state that they think music has a significant meaning for solidarity and interaction in the 

children´s group. Many of the participants also seem to connect music with other subjects, 

such as development of language, communication, movement and feelings. To understand the 

data gathered from the study I used the theory of developmental psychology and also the 

sociocultural perspective. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur verksamma pedagoger använder sig av musik i 

förskolans verksamhet samt hur de ser på musikens betydelse för barns sociala gemenskap 

och barngruppens sammanhållning. För att undersöka detta valde jag att använda mig av 

enkäter som metod. Jag valde att använda mig av öppna frågor i enkäten för att göra det 

möjligt för de deltagande att lämna längre svar och på så vis lättare få fram deras egna 

erfarenheter och åsikter. Resultatet av min studie visar att alla de deltagande i studien verkar 

ha positiva erfarenheter av musikanvändning i förskolan. Samtliga av pedagogerna uppger i 

sina svar att de anser att musik har betydelse för barngruppens sociala sammanhållning. 

Många kopplar även samman musik med andra områden som exempelvis språkutveckling, 

kommunikation, rörelse och känslor. De teorier jag utgår från i den här undersökningen är 

sociokulturellt perspektiv samt utvecklingspsykologi.  
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Inledning 
När jag har varit ute på verksamhetsförlagd utbildning eller vikarierat på olika förskolor har 

jag ofta kommit i kontakt med musik på ett eller annat sätt. Oftast har det varit under 

samlingssituationer eller genom att barnen själva tagit initiativ till att de velat lyssna på musik 

för att leka olika musiklekar, exempelvis ”dansstopp”.  Vid dessa tillfällen har jag tolkat det 

som om huvudsyftet med musikaktiviteterna har varit att inleda något, exempelvis en samling, 

vara utvecklande för det enskilda barnets utveckling, eller för att ha roligt tillsammans i olika 

sånglekar. Under de flesta av dessa situationer har det verkat som om pedagogerna använt 

musiken med en medvetenhet om att musiken har betydelse för det enskilda barnet. Både när 

det gäller barnets språkliga och motoriska utveckling och att sången kan användas för att 

uppmärksamma varje barn i barngruppen så att de känner sig sedda. Däremot har jag inte hört 

många pedagoger som talat om musikens betydelse för barngruppens sammanhållning eller 

hur den skulle kunna användas som ett verktyg för gemenskap. Därför var det just den 

aspekten jag ville närma mig och undersöka i mitt arbete. Ser förskollärare på musik som att 

den kan påverka barngruppen som helhet eller är det främst det enskilda barnets påverkan av 

musiken som man fokuserar på under förskolans musikstunder?   

Anledningen till att jag blev nyfiken på att undersöka just det här området inom musik är att 

jag själv lagt märke till hur musik på olika sätt verkar påverka barn i förskolan. Det har 

exempelvis varit barn som ofta lekt ensamma i andra situationer men som tagit kontakt med 

andra barn då man dansat till musik. En annan situation som jag sett flera gånger är då barn 

som ännu inte talar det svenska språket börjat nynna på någon sång som man brukar sjunga 

vid samlingen. Vid dessa tillfällen har jag upplevt att barnen genom att nynna på sången 

försökt skapa kontakt, antingen med mig eller med ett annat barn i närheten. Vid dessa 

situationer har det verkat som att sången på något sätt blivit ett hjälpmedel för barnet att börja 

samspela med andra personer i närheten. Eftersom jag inte tidigare har hört så många 

förskollärare prata om hur de använder musik på ett medvetet sätt, så har jag en hypotes om 

att många förskollärare använder musik utan att reflektera över hur den påverkar barngruppen 

som helhet.  

 

I förskolans läroplan nämns ämnet musik som ett av de uppdrag som förskolan ska arbeta 

med, detta uppdrag lyder så här; ”att skapa och kommunicera med hjälp av olika 

uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp 

av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns 

utveckling och lärande”(Skolverket, 2010 s.7). Eftersom det här uppdraget säger att man ska 

använda sig av de estetiska ämnena för att främja barns utveckling och lärande, så tänker jag 

mig att dessa ämnen behöver ha en självklar plats på förskolan för att detta ska kunna vara 

möjligt. För att underlätta detta tror jag att det kan ha stor betydelse vilken inställning man 

som pedagog har till dessa ämnen och att man aktivt reflekterar över på vilket sätt de kan 

bidra till barns lärande och utveckling. Min undersökning hoppas jag ska kunna bidra till 

andra börjar fundera på den fråga jag lyfter och forskar vidare i ämnet, eller leder till att fler 

aktiva förskollärare börjar reflektera över vilken betydelse musik kan ha för barn. 
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Syfte 
Huvudsyftet med undersökningen är att studera hur förskolans pedagoger ser på 

musikaktiviteters möjligheter till att påverka barngruppens gemenskapskänsla och barnens 

samspel. Jag vill också undersöka på vilket sätt och vid vilka tillfällen man använder sig av 

musik på förskolorna, samt hur pedagogerna upplever musikaktiviteterna i förskolan. Likaså 

är jag intresserad av vilka tidigare erfarenheter pedagogerna har av musik samt vilken syn de 

har på sig själva som musikskapande människor.   

 

Frågeställningar 

Utifrån mitt syfte har jag formulerat följande frågeställningar: 

 På vilket sätt använder sig förskolans pedagoger av musik i sin verksamhet? 

 Vilken betydelse anser pedagogerna att musik kan ha för barnens sociala gemenskap 

och sammanhållning i barngruppen? 

 Vilka personliga erfarenheter har de deltagande pedagogerna av musik och vad har de 

för syn på sin egen musikaliska kompetens? 

 Hur upplever pedagogerna det är att ansvara för förskolans musikstunder?   
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
I det här kapitlet kommer jag att redogöra för tidigare forskning som gjorts inom det område 

som mitt arbete kommer beröra. För att förenkla för läsaren har jag valt att dela in följande 

forskningsgenomgång i ett antal underrubriker som jag anser kan återkopplas till mina 

tidigare frågeställningar. 

 

Barns tidiga möte med ljud och musik 

Om mamman till ett barn sjunger samma sånger eller spelar en viss musik under sin graviditet 

har forskning visat att det nyfödda barnet sedan känner igen den musiken eller sången även 

utanför magen. Redan det nyfödda barnet kan höra skillnad på olika nyanser i vårt talspråk 

och vid tre månader kan barnet skilja på om en röst låter arg, glad eller ledsen genom att det 

uppfattar nyanserna i röstläget (Askland & Sataøen, 2003). Man har även sett att rytmisk 

musik som innehåller en jämn frekvens kan lugna små barn då de gråter (Sundin, 1995). Då 

barnet blivit drygt ett halvår gammalt börjar det skilja mellan musik och andra ljud och barnet 

reagerar även mot ljudet genom att visa emotionella reaktioner, såsom glädje, mot ljudkällan. 

Vid den här tiden börjar barnet även leka med sin egen röst genom att exempelvis småsjunga 

för sig själv på morgonen. Ofta görs då även vissa kroppsrörelser i kombination med sången. 

När barnet är mellan ett och två år börjar det känna igen melodier från exempelvis sånger eller 

tv-program. Barnet börjar under denna tid även sjunga små sångstycken och visar snabbt att 

det känner igen välbekanta sånger. Under förskoleåren använder sig barnen av sång på olika 

sätt, till exempel för att sjunga om det de upplevt, kommunicera något till andra genom 

sången eller genom att koppla sången till en pågående lek (Sundin, 1995). 

 

Pedagogens roll i barns musikskapande 

Holgerssen (2012) hävdar att det är viktigt att pedagogerna på förskolan är medvetna om vilka 

tidigare erfarenheter barnen har av musik för att kunna skapa musikaktiviteter som blir 

betydelsefulla för barnen. Han menar också att det är viktigt att den vuxne är uppmärksam på 

barnens reaktioner och kroppsspråk för att få syn på under vilka tillfällen som barnen 

upplever musikstunderna meningsfulla och när deras delaktighet blir synlig. Även Ferm 

Thorgersen (2012) betonar vikten av att vara medveten om vilka tidigare upplevelser 

förskolebarnen har med sig av musik. Med tanke på att alla förskolebarn har sina egna 

tidigare erfarenheter av musik menar hon att det är pedagogernas ansvar att barnen ges 

möjlighet att dela med sig av dessa erfarenheter till de andra på förskolan. Genom att barnen 

får dela med sig av sina egna kunskaper stärks det enskilda barnets självkänsla samtidigt som 

en meningsfull interaktion uppstår mellan de deltagande då de utbyter erfarenheter med 

varandra (Ferm Thorgerssen, 2012).  
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Enligt flera tidigare studier verkar det finnas ett samband mellan hur pedagoger ser på sin 

egen musikalitet och hur det yttrar sig i de musikaliska aktiviteterna på förskolan. Två 

forskare som uppmärksammat detta är Ehrlin (2012) och Holmberg (2012). Ehrlin (2012) 

beskriver i sin studie att många av de pedagoger hon intervjuat tidigare avstått från att leda 

barn i sång eftersom de inte haft tilltro till sin egen musikaliska förmåga. Tack vare att 

förskolecheferna sett till att pedagogerna fått kompetensutveckling inom detta ämne har 

musiken fått ett större utrymme i förskolans verksamhet. Personalen på förskolorna har även 

tagit stöd av varandra i arbetet genom att samtala om musik och reflektera över arbetets 

betydelse för verksamheten. Trots att pedagogerna nu känner att de kan genomföra 

musikaktiviteter visar de ändå en osäkerhet på sin egen förmåga inom musik genom att säga 

till exempel ”jag är inte duktig på att sjunga och spela men jag gör det ändå...” (Ehrlin, 2012 

s. 141).  

 

Holmberg (2012) hävdar att pedagogers syn på varför man använder musik påverkar 

musikstunderna i förskolan. Hon reflekterar även över hur det kan finnas ett samband mellan 

pedagogernas musikerskap och hur pedagogen använder sig av musik i förskolan. Genom att 

pedagogerna är trygga och kompetenta i sitt eget musikerskap menar hon att det kan 

underlätta för dem att skapa betydelsefulla musikaliska möten för barnen (Holmberg, 2012). 

Även Angelo (2014) menar att pedagogers syn på musikalitet kan påverka vilket innehåll och 

arbetssätt som används eller väljs bort i förskolans verksamhet. Hon reflekterar också kring 

vad det egentligen innebär att vara musikalisk och vem som bestämmer om en person är 

musikalisk eller inte. Eftersom varje barn ska ges möjlighet att utvecklas efter sina egna 

förutsättningar borde samma sak även gälla då det handlar om deras musikaliska utveckling. 

Då kan pedagogens syn på musikalitet bli avgörande för hur barnens upplevelser av 

musikaktiviteterna blir och vilken möjlighet de får till musikalisk utveckling (Angelo, 2014).   

 

Olika typer av musikalisk kunskap  

Enligt Ferm Thorgersen (2012)  har pedagogernas didaktiska val när det gäller 

musikaktiviteter även betydelse för vilken typ av lärande och vilken slags musikalisk kunskap 

som är möjligt för barnen att ta del av. De olika musikaliska kunskaperna kan exempelvis 

handla om musikens uppbyggnad, rymt och tempo, hur man kan röra kroppen till musik eller 

hur musiken kan användas för att uppleva och bearbeta olika känslor. För att barnen ska få ta 

del av alla de olika musikaliska kunskaperna menar Ferm Thorgerssen att det är viktigt att 

pedagogen planerar musikaktiviteterna i förskolan på ett sätt som gör detta möjligt. Enligt 

Ferm Thorgersen (2012) kan barn och pedagoger ta på sig olika roller i musikaktiviteter. 

Dessa olika roller beskriver hon som att man antingen kan vara den som tar emot musik och 

lyssnar på den, den som själv skapar musiken eller också kan man vara den som förmedlar 

musiken. Hon menar att vilken roll barnen kan inta i musikaktiviteterna beror på vilka 

didaktiska val pedagogen gör vid planeringen av aktiviteten. Även Holmberg (2012) beskriver 

hur musikstunder i förskolan kan te sig olika ut beroende på vilket perspektiv av musiken 
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pedagogerna väljer att fokusera på under musikstunden. Dessa olika perspektiv menar hon 

kan vara om man väljer att fokusera på musiken som objekt, musiken som handling, eller 

mötet mellan musiken och individerna som deltar. Musik som objekt handlar då om de 

byggstenar som musik består av, exempelvis rytm och takt, musik som handling är själva 

skapandet av musik och mötet mellan subjekt och objekt handlar om hur de förmedlar något 

till varandra (Holmberg, 2012).   

 

Musik som verktyg för att uttrycka känslor 

Att musik är nära sammankopplat till våra inre upplevelser och känslor är något som flera 

forskare ger exempel på. Vist (2006) menar att musik och ljud kan bidra till att vi bättre 

förstår våra egna och andras inre känslor genom att musiken i sig får oss att känna något 

inombords. Hon ger även exempel på hur musik kan användas för att skapa trygghet hos de 

yngsta barnen genom att de har tidigare minnen av att de känt sig trygga och omhändertagna 

då de hört en viss sång eller ett musikstycke. Även om den sången eller musiken är kopplad 

till då de blev tröstade eller omfamnade av en nära person kan det vid ett senare tillfälle räcka 

med att de endast hör musiken för att samma känsla av trygghet ska kunna uppstå (Vist, 

2006). Även Sundin (1995) menar att musik och ljud är ”intimt förknippad med deras 

känslorelationer” (Sundin, 1995 s.56). Likaså menar han att små barn använder sig av olika 

ljuduttryck för att göra sina inre känslor synliga för den person som barnet kommunicerar 

med.  

 

Musiken som verktyg för samspel och kommunikation 

Eftersom jag vill undersöka hur pedagoger ser på musikens betydelse för barngruppens 

gemenskapskänsla anser jag att en viktig del av det kan vara att undersöka närmare hur 

musiken kan fungera som ett verktyg för samspel och kommunikation. Detta eftersom jag 

tänker mig att det samspelet och den kommunikationen som uppstår mellan barnen kan bidra 

till att gemenskapskänslan i gruppen stärks. Riddersporre (2012) beskriver ljud, rytm och 

ögonkontakt som några viktiga beståndsdelar i barns tidiga utvecklande av att kommunicera 

och ta kontakt med andra personer i omgivningen. Hon menar att det tidiga samspelet mellan 

barn och föräldrar präglas av turtagning vilket barnet har användning av i senare samspel. 

Redan under det tidigaste samspelet med föräldrarna är rytmen mellan barn och förälder 

viktiga för att de ska kunna läsa av varandras intentioner (Riddersporre, 2012).  

Då två personer samspelar med varandra menar Vist (2006) att det musikaliska innehållet i 

deras tonfall har stor betydelse för hur de uttrycker sig. Genom att variera rytm, melodi och 

tonfall då de talar med varandra kan de uttrycka olika känslor såsom empati, glädje och 

bekräftelse. Tillsammans med kroppsspråk och mimik bidrar detta till att skapa ett nära 

samspel mellan de två individerna och öppnar upp för en gemensam och bekräftande 

kommunikation (Vist, 2006).     
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Ehrlin (2012) har i sin avhandling ”Att lära av och med varandra. En etnografisk studie av 

musik i förskola i en flerspråkig miljö” undersökt vilken plats och funktion musiken har fått 

på tre olika förskolor. Något som hon upptäckte i sin studie var att under förskolans 

musikstunder hjälptes barn och vuxna åt och stöttade varandra genom att barnen kunde titta 

på de andra för att följa med i sång, rörelse eller instrumentspel. Detta menar hon bidrar till att 

skapa ett kommunikativt utbyte mellan deltagarna och en helhet i gruppen. De musikaliska 

aktiviteterna på musikförskolorna har stort fokus på barns samspel och kommunikation, och 

ses som möjligheter att delta i gemensamma aktiviteter. Det blir alltså ett sätt för barnen att ta 

del av en social gemenskap samtidigt som de utvecklar språk och sin egen självkänsla. Dock 

påpekar författaren att en nackdel med musikaliska aktiviteter kan vara att barn som inte 

klarar av att vara med i dessa aktiviteter riskerar att bli exkluderade. Detta märktes 

exempelvis på musikförskolorna då barn som inte klarade av att koncentrera sig eller följa de 

förutbestämda regler för aktiviteteten fick lämna rummet där musikstunden var för att istället 

göra något annat (Ehrlin, 2012).  

 

Musikaktiviteter som främjar inkludering och gemenskap 

Holgersen (2012) menar att både barn och vuxna har behov av att delta i och känna 

tillhörighet till kulturella sammanhang med andra människor. Ett sådant kulturellt 

sammanhang beskriver han kan vara de gemensamma musikstunderna i förskolan, då de 

deltagande delar samma uppmärksamhet och där det råder en inkluderande atmosfär. När det 

gäller små barn påpekar han att musikstunden kan upplevas inkluderande för dem, dels för att 

aktiviteten sker i gemenskap med andra, och dels för att de kan uppleva att musiken är 

kopplad till dem själva och deras erfarenheter (Holgerssen, 2012).    

 

Den tidigare forskningens relevans för min egen studie 

Anledningen till att jag valt att använda mig av just den här forskningen är för att den visar på 

vilken betydelse musik kan ha för barn på olika sätt och hur pedagogens inställning och 

förhållningssätt kan påverka barns möjligheter till musikanvändning i förskolan. I min 

inledning av arbetet beskrev jag mina egna upplevelser av musik i förskolan och hur jag 

trodde att musik skulle kunna påverka barn på olika sätt.  Eftersom den tidigare forskningen 

som jag nu beskrivit stödjer de tankar jag hade i början av arbetet, så tänker jag mig att den 

kan visa på varför jag anser att det här är ett viktigt område att forska kring.  
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Teoretiska utgångspunkter 
Under mitt arbete har jag valt att utgå från två olika teoretiska perspektiv som berör barns 

utveckling och lärande; det sociokulturella perspektivet och utvecklingspsykologiskt 

perspektiv. I följande avsnitt kommer jag beskriva de båda perspektiven var för sig samt 

presentera och förklara några relevanta begrepp inom dessa.  

 

Sociokulturellt perspektiv  

I det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling betonar man vikten av att man lär 

och utvecklas tillsammans och att kulturen och den omgivande miljön spelar stor roll. En 

utgångspunkt inom det här perspektivet är att man är intresserad av samspelet mellan individ 

och kollektiv. Inom detta perspektiv är människors kommunikativa processer viktiga eftersom 

det är genom kommunikation med andra som individen blir delaktig i nya kunskaper och 

färdigheter (Säljö, 2000).   

 

Säljö (2000) beskriver även det mänskliga språkets betydelse för oss människor och hur 

språket är viktigt för att skapa mening och lagra kunskaper och insikter, både hos individen 

själv men även på en kollektiv nivå. Med hjälp av språket och samspelet mellan människor 

kan vi utbyta kunskaper som underlättar för oss i vardagen, till exempel genom att man får 

instruktioner av någon för hur man ska utföra något på egen hand. Vygotskij (1999) hävdar 

dessutom att utan språket skulle kommunikationen mellan oss människor bli primitiv och 

närmast likna djurens kommunikation. Språket menar han blir ett hjälpmedel för social 

samvaro, för att berätta något och för att skapa förståelse. För att det vi kommunicerar till en 

annan människa ska kunna förstås av den andre måste det finnas en gemensam betydelse av 

det ord eller tecken som används så att betydelsen blir lika för båda parter. När det handlar om 

ljud som ingår i det talade språket hos människor så skiljer de sig från djurläten och andra 

läten genom att varje ljud har en bestämd teckenfunktion. Detta innebär alltså att ljudet är 

sammankopplat med en viss betydelse (Vygotskij, 1999). Människans utveckling av språk och 

tänkande sker varken parallellt eller i samma takt menar Vygotskij (1999). Istället menar han 

att den relation som finns mellan dessa olika processer förändras och att de båda 

utvecklingarna växelvis sker parallellt, korsande och avskilda i en obestämd ordning. Han 

hävdar dessutom att ”tänkandets utveckling är beroende av språket, som är tänkandets 

verktyg, och av barnets sociokulturella erfarenheter” (Vygotskij, 1999 s. 165).  

 

Mediering 

Ett begrepp som är centralt inom den sociokulturella teorin är mediering. Mediering handlar 

om relationen mellan individ och redskap och hur olika redskap ”förmedlar” verkligheten till 

oss då vi använder dem. Det är inte bara med hjälp av artefakter och teknik vi använder oss av 

mediering utan även språket kan ses som ett medierande redskap då vi använder det för att 
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kommunicera med omvärlden (Säljö, 2000). Själva begreppet mediering tänker jag mig även 

kan kopplas samman med musikanvändning i förskolan då man använder sig av olika 

instrument eller tekniska verktyg som exempelvis cd-spelare och dator/surfplatta för att lyssna 

på musik. Om man tänker sig att det är så som Säljö (2000) förklarar; att vi människor i 

samspel med redskap kan få syn på/ta del av en annan verklighet än utan dessa redskap, så 

utgår jag från att man också kan se på musik och instrument ur den synvinkeln. Detta kan 

även kopplas till förskolan då man använder instrument för att förstärka antingen en 

musikaktivitet eller en någon annan vardaglig situation för att skapa lite extra spänning eller 

inlevelse. Ett exempel på det är om man använder en trumma då man berättar en saga för 

barnen för att förstärka när det händer något spännande.     

 

Närmaste utvecklingszon 

Ytterligare ett begrepp som är betydelsefullt inom den sociokulturella teorin är det som 

Vygotskij (1999) benämner som den närmaste utvecklingszonen. Den närmaste 

utvecklingszonen handlar om när barn (eller vuxna) i samarbete med en annan person löser en 

uppgift som han eller hon inte skulle ha klarat på egen hand. Det som barnet klarar 

självständigt ligger i barnets aktuella utvecklingsnivå och genom samarbete med en annan 

person kan barnet klara svårare uppgifter som ligger i den närmaste utvecklingszonen. För att 

barnet ska inspireras att utvecklas i sitt lärande krävs det att uppgifterna varken blir för svåra 

eller för enkla för barnet att klara av. Vygotskij (1999) ger exempel på hur detta kan ske i 

skolans miljö då barn lär sig skriva. Han menar då att om läraren ger barnet uppgifter som är 

alldeles för svåra eller uppgifter som han eller hon sedan länge behärskar kommer resultatet i 

båda fall bli meningslösa då de hamnar utanför barnets närmaste utvecklingszon.  Eftersom 

musikstunderna i förskolan ofta sker vid exempelvis samlingssituationer då ett större antal 

barn deltar så tänker jag mig att även dessa stunder kan fungera som tillfällen då barnen lär av 

varandra. Detta gav jag exempel på i min forskningsöversikt där jag hänvisade till Ehrlins 

(2012) undersökning och hur hon i denna hade fått syn på att barn och vuxna hjälptes åt och 

stöttade varandra under musikaktiviteterna. Ehrlin (2012) menade även att barnen lärde sig av 

varandra i musikaktiviteterna genom att observera hur de andra gjorde vilket skapade ett 

kommunikativt utbyte mellan deltagarna. Det här kommunikativa utbytet och att barn lär av 

varandra anser jag kan jämföras med den närmaste utvecklingszonen där man lär i samarbete 

med en annan person.  

 

Utvecklingspsykologiskt perspektiv 
Under tidigare forskning inom utvecklingspsykologin har det främst varit det enskilda barnet 

man studerat, barnets närmiljö och samspel med andra personer i omgivningen har därför 

hamnat i skymundan. I senare forskning inom det här perspektivet har man däremot börjat 

undersöka närmare vilken betydelse barnets samspel med miljö och andra personer har för 

barnets utveckling och lärande. Från att man tidigare har undersökt barnets utveckling genom 
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att undersöka ett område i taget, exempelvis den motoriska eller sociala utvecklingen, har man 

nu börjat se på barnets utveckling utifrån ett helhetsperspektiv (Askland & Sataøen, 2003). 

Eftersom mitt arbete handlar om barns samspel med andra är det inom detta perspektiv främst 

senare tids forskning, samt Sterns (1991) teorier om barns utvecklande känsla av själv, som 

jag valt att fokusera på.  

 

Barns tidiga samspel  

Stern (1991) har i sin forskning undersökt hur barnets olika känsla av själv utvecklas och 

kommit fram till 5 olika stadier som han tänker sig att barnet går igenom; det begynnande 

självet, känslan av ett kärnsjälv, det intersubjektiva självet, det verbala självet och det 

narrativa självet. De olika stadierna är enligt Stern (1991) inte tillfälliga faser som avbyter 

varandra utan de är återkommande genom hela livet, han kallar dem därför för 

relaterandedomäner. Den första relaterandedomänen, känslan av ett begynnande själv, 

utvecklas under de första åtta veckorna i barnets liv. Redan under den här första tiden menar 

Stern att barnet är delaktig i sociala interaktioner genom att föräldrarna samspelar med barnet 

på olika sätt (Stern, 1991). Även Askland & Sataøen (2003) skriver om hur redan det nyfödda 

barnet visar och kan påverka samspelet med sina föräldrar eller andra närstående i 

omgivningen. Barnet kommunicerar exempelvis genom att skrika eller gråta för att visa att 

han eller hon är hungrig och kan även bestämma själv för att ta ögonkontakt eller att vända 

bort huvudet. Den tidiga kommunikationen mellan barnet och föräldrarna kan visa sig genom 

exempelvis kroppshållning, beröring, mimik och ljud. Under kommunikationen blir det 

möjligt för barnet att dela erfarenheter och överföra information till en annan människa. För 

att det ska kunna ske ett intersubjektivt möte mellan barnet och den andre behöver barnet vara 

medveten om att även den andre personen är en individ med egna upplevelser och 

erfarenheter (Askland & Sataøen, 2003). Detta menar Stern (1991) sker då barnet utvecklat 

känslan av ett intersubjektivt själv och blir medveten om att det finns en åtskillnad mellan 

barnets egna fysiska själv och den andres själv. Först då kan den process ske som Stern (1991) 

benämner som intersubjektiv relatering.   

 

Intersubjektiv relatering 

Begreppet intersubjektiv relatering handlar om när flera olika individer delar samma slags 

sinnesupplevelse och att de delaktiga är medvetna om detta. Detta menar Stern (1991) är en 

process som barnet genomgår under tiden då känslan av ett subjektivt själv byggs upp, alltså 

då barnet är mellan sju och nio månader gammalt. Under den här processen börjar barnet 

förstå hur det kan dela sina egna inre sinnesupplevelser med en annan individ och även 

tvärtom, att andra kan dela sina inre upplevelser med barnet. För att detta ska kunna ske 

behöver barnet och den andre dela samma slags referensram då det gäller kroppsspråk, gester 

eller ansiktsuttryck.  Med hjälp av den här processen blir det möjligt för barnet att känna av då 

exempelvis föräldern visar barnet känslor såsom empati, irritation eller glädje. Tidigare hade 

barnet visserligen märkt av detta men då hade det skett genom att barnet uppfattat hur känslan 
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visat sig på ett yttre, synligt plan. Nu blir det däremot även möjligt för barnet att känna av den 

andres känslor på ett inre plan (Stern, 1991). Några tecken som visar på när en 

intersubjektivitet sker mellan två individer är då båda delar samma uppmärksamhetsfokus, 

intentioner eller känslotillstånd. För att barnet ska kunna dela känslotillstånd med en annan 

individ behöver en känslointoning/ affektiv intoning ske (Stern, 1991).    

 

Affektiv intoning/ känslointoning 

Enligt Stern (1991) behöver den vuxne kunna göra känslointoningar för att kunna veta något 

om vilket känslotillstånd barnet upplever inuti. För att göra en känslointoning krävs det att 

den vuxne först avläser barnets känslotillstånd baserat på det som barnet visar på utsidan. 

Sedan måste den vuxne även ge barnet respons som visar att hen förstår det som barnet vill 

berätta. Om barnet sedan lyckas läsa av den vuxnes respons och förstå att det som den vuxne 

visar har att göra med barnets egen känsloupplevelse, och inte endast är en imitering, menar 

Stern (1991) att en intoning skett och att de båda delar samma känslotillstånd. Haugen (2006) 

ger exempel på hur en sådan intoning kan underlätta samspelet mellan barn och vuxna genom 

att beskriva en observation av ett litet barn och hans farmor. I exemplet är pojken ledsen och 

farmodern försöker trösta honom. Efter ett tag följer hon pojkens blick och upptäcker att det 

är några leksaker i närheten som han verkar titta på. När hon visar för pojken att hon uppfattat 

detta genom att fråga honom om leksakerna och sätta ner honom på golvet blir han genast på 

bättre humör och börjar skratta (Haugen, 2006 s.55-56). Genom att farmodern förstår att 

pojken inte vill bli tröstad utan att det är något annat han vill så gör hon en intoning när hon 

läser av det han visar med blick, kroppsuttryck och fokus. Då hon även sätter ord på det han 

vill och svarar på det han uttrycker genom att sätta ner honom på golvet kan ett intersubjektivt 

möte ske mellan farmodern och barnet (Haugen, 2006).  

 

Känslointoning är något som jag anser sker varje dag i förskolans verksamhet då man som 

pedagog tar kontakt med barnen. Genom egna erfarenheter har jag själv varit med om att jag 

gjort både lyckade och mindre lyckade känslointoningar när jag tagit kontakt med barn. En 

mindre lyckad intoning som jag varit med om är då några barn har lekt för sig själva och jag 

som pedagog har kommit fram till dem och stört deras lek genom att börja prata med dem. 

Detta har ofta gjort att barnen verkat tappa fokus för leken eller så har de visat att de velat 

leka ensamma genom att säga det eller avlägsna sig tilll ett annat rum. En lyckad 

känslointoning som jag kan minnas är då ett barn börjat spela på ett instrument och samtidigt 

tittade på mig under tiden. Efter ett tag insåg jag att jag vid ett tidigare tillfälle hade dansat då 

barnet spelade samma instrument och därför testade jag att göra samma sak även denna gång. 

Barnet började då skratta och spela ännnu snabbare och av den reaktionen förstod jag att jag 

hade tolkat barnets uttryck rätt. Eftersom en lyckad känslointoning kan underlätta samspelet 

mellan barn och vuxna så tänker jag att det borde vara viktigt att man som pedagog försöker 

tona in barnen även då musik används på olika sätt i förskolan. Det är nog lika viktigt vare sig 

det handlar om att läsa av barnens kroppsspråk och ansiktsuttryck vid en gemensam 
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musikstund eller genom att man försöker känna av situationen då man går fram till ett barn 

som undersöker ett instrument på egen hand.  

 

Vitalitetsaffekter 

Ett annat begrepp som Stern kopplar till utvecklandet av ett begynnande själv är 

vitalitetsaffekt, vilket handlar om olika former av känslor, t.ex. då en känsla ebbar ut eller 

förstärks, det har även att göra med hur länge känslan varar eller på vilket sätt den uttrycks. 

Dessa olika vitalitetsaffekter påverkas både av barnets egna känslor och upplevelse, men 

påverkas och utvecklas även i samspel med andra personer i barnets närmiljö (Stern, 1991). 

Vist (2006) förklarar det här begreppet som att de intryck vi får med hjälp av våra sinnen 

skickar signaler till hjärnan som får oss att reagera på olika sätt. Eftersom flera olika intryck 

kan visa samma mönster kan något man upplever med ett sinne liknas vid det man tidigare 

upplevt med ett annat sinne. På det sättet kan musik som man hör kopplas samman med 

känslor om de innehåller samma vitalitetsaffekt, eller mönster i hjärnans nervsignaler. Det är 

alltså med hjälp av vitalitetsaffekter som vi kan koppla samman en viss låt med en speciell 

känsla. Likaså är det med hjälp av vitalitetsaffekterna som man kan tycka att någon spelar ett 

instrument glatt eller argt genom att rytmen och intensiteten i spelandet förändras (Vist, 

2006).   
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Metodologisk ansats och val av metod 
I det här avsnittet kommer jag redogöra vilken metod jag valt att använda i min undersökning 

och varför jag valt att använda den. Jag kommer även beskriva hur urvalet gick till då jag 

valde ut vilka förskolor som skulle tillfrågas och hur jag gick tillväga med själva 

genomförandet av studien. Dessutom kommer jag redogöra för de data jag samlat in samt göra 

en granskning av hur trovärdig och tillförlitlig min undersökning är. 

 

Metodval 
Det jag vill undersöka i den här studien är hur verksamma pedagoger ser på musikaktiviteter i 

förskolan och om man använder sig av musik på ett medvetet sätt i verksamheterna. Jag är 

också nyfiken på vilken betydelse de tänker sig att musiken kan ha för barnen och då främst 

barngruppen som helhet. För att kunna få en bra och överskådlig bild av min undersökning 

kommer jag att använda mig av enkäter (se bilaga 2) som undersökningsmetod. Att jag valt 

just enkäter är för att jag gärna vill få in svar från ett större antal förskollärare för att få ett 

bredare material att arbeta med då jag sammanställer resultatet. I enkäten kommer de 

deltagande bland annat få svara på frågor gällande vilka personliga erfarenheter de har av 

musik, hur de använder sig av musik i verksamheten och vilken betydelse de tror musik kan 

ha för barnen på förskolan. Enkäten är sammanlagt fyra sidor lång, inklusive försättsblad med 

information, och innehåller sju frågor som handlar om musik. Den innehåller även två frågor 

där de deltagande kommer få kryssa i ålder och kön. Anledningen till att dessa frågor finns 

med är ifall jag eventuellt skulle kunna skönja något samband mellan ålder/kön och de övriga 

svaren då jag analyserar slutresultatet. Inuti enkäten finns frågor med både öppna och slutna 

svar. De flesta frågorna är öppna och möjliggör för lite längre svar från de deltagande men 

enkäten innehåller även två slutna frågor. I min undersökning har jag visserligen använt mig 

av enkäter, vilket brukar användas vid så kallad kvantitativ forskning, men då jag använde 

mig av öppna frågor och inte delade ut så stort antal enkäter anser jag att min enkät snarare 

fick formen av en kvalitativ metod. 

 

En fördel med att använda sig av öppna frågor i en enkät är att de deltagande får använda sina 

egna ord då de svarar utan att bli påverkade av intervjuarens ordval. Det kan också göra det 

möjligt att upptäcka vilka frågor som väcker deltagarnas intresse genom att man får se vilka 

frågor de tycks mest villiga att svara på. Genom att använda öppna frågor i en enkät ges de 

svarande också möjlighet att lämna oförutsedda svar som inte forskaren räknat med att få in 

(Bryman, 2011). Dock rekommenderar både Bryman (2011) och Johansson & Svedner (2010) 

att man helst bör använda slutna svarsalternativ i en enkät eftersom det underlättar då man ska 

analysera resultatet.  Bryman (2011) menar även att det kan vara svårt att jämföra eller 

kategorisera deltagarnas svar med varandra om man använder sig av den här typen av enkät.  

I min undersökning har inte mitt huvudsyfte varit att jämföra svaren från de deltagande utan 

jag vill främst få syn på hur ett antal olika pedagoger tänker kring musikanvändning i 
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förskolan. Därför anser jag att mitt val att använda mig av öppna frågor i enkäten lämpar sig 

bra för just denna undersökning.      

 

Urval  

Det första steget i min undersökning var att välja ut vilka förskolor jag skulle kontakta för att 

fråga om de hade lust att delta i min studie. För att välja ut dessa gick jag in på en kommuns 

hemsida och läste om vilka förskolor som fanns i kommunen. Efter att ha funderat ett tag 

bestämde jag mig för att kontakta fyra olika kommunala förskolor. De valda förskolorna 

ligger i en medelstor kommun någonstans i Mellansverige. Anledningen till att jag valde ut 

förskolor som låg i samma kommun var av rent praktiska skäl då jag tänkte att det skulle bli 

enklast för mig när det var dags att åka ut till förskolorna. Samtidigt som jag, genom deras 

hemsida, valde ut vilka förskolor som jag skulle kontakta undersökte jag även hur många 

pedagoger som arbetade på varje förskola. Detta gjorde jag för att få veta hur många förskolor 

jag skulle behöva kontakta och hur många enkäter jag skulle lämna ut på varje ställe. Antalet 

enkäter som jag till sist bestämde mig för att dela ut var fyrtio stycken. Anledningen till att jag 

lämnade ut så pass många enkäter är för att jag räknade med att ett visst bortfall skulle kunna 

ske. Bryman (2011) påpekar att enkäter som skickas ut med posten ofta riskerar att få ett 

större bortfall. Genom att jag valde att dela ut och samla in mina enkäter personligen hade jag 

en förhoppning om att detta skulle minska det eventuella bortfallet så att jag skulle kunna få 

in tillräckligt med data att analysera.   

 

Genomförande  

Innan jag kontaktade förskolorna som jag valt ut tog jag genom mejl eller telefonsamtal 

kontakt med förskolecheferna för de olika förskolorna och frågade om tillåtelse att kontakta 

den övriga personalen (se bilaga 1). Att kontakta förskolecheferna innan man tar kontakt med 

den övriga personalen är något som bland annat Löfdahl (2014) rekommenderar att man gör 

vid den här typen av studie. Förskolecheferna fick då information om vad undersökningen 

handlade om, vilket som var dess syfte samt hur jag planerade att använda den data jag skulle 

samla in. Efter att ha fått godkänt av förskolecheferna att kontakta de valda förskolorna tog 

jag sedan kontakt med pedagogerna för att berätta om undersökningen och fråga om de var 

intresserade av att delta. Vid utlämningen av enkäterna gick jag personligen till de utvalda 

förskolorna och presenterade mig samt berättade vad enkäten handlade om och vad syftet med 

den var. På alla fyra förskolor fick jag lov att lämna enkäterna och de pedagoger jag talade 

med tycktes positiva till deltagandet. Dock var det några som påpekade att alla förskolans 

pedagoger kanske inte skulle hinna med att besvara den på grund av tidsbrist. Vid 

utlämningen av enkäterna berättade jag även när jag skulle återkomma för att samla in 

enkäterna igen, vilket var tre dagar efter utlämningen. Information om när jag skulle hämta 

enkäterna fanns även beskrivet på enkätens förstasida. Efter att ha samlat in enkäterna 



 

  14 

 

sammanställde jag svaren i en tabell utifrån de frågor som fanns med i enkäten. Därefter 

analyserade jag dessa svar med hjälp av min forskningsöversikt och de teoretiska perspektiv 

jag utgått från i mitt arbete.  

 

Etiska överväganden 

Enligt de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2002) beskriver finns det fyra 

huvudkrav som man behöver ta hänsyn till då man planerar att göra en undersökning. Nedan 

ger jag en förklaring till vilka de olika kraven är samt hur jag använt mig av dem under min 

undersökning; 

 

Informationskravet 

Detta krav innebär att forskaren är skyldig att informera deltagarna i en studie om vad deras 

uppgift kommer vara och vilka krav som ställs på dem. De behöver också få reda på att 

deltagandet är frivilligt samt att de när som helst kan avbryta sitt deltagande under 

undersökningens gång. I den informationen som lämnas ut till deltagarna ska forskarens 

kontaktuppgifter finnas med samt vilket lärosäte som han eller hon tillhör. Detta för att de ska 

kunna kontakta denne om de har några funderingar eller frågor gällande studien. Där ska även 

syftet med undersökningen anges och hur man planerar att redovisa de resultat man får in 

genom undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002 s.7).  

 

Det här kravet tog jag hänsyn till genom att jag gav pedagogerna information om syftet med 

studien, hur resultatet skulle användas och liknande då jag lämnade ut enkäterna. Eftersom jag 

endast talade med ett fåtal personer på varje förskola var det bara dessa personer som fick den 

muntliga informationen om vad deras deltagande innebar. För att även de övriga deltagarna 

skulle få ta del av denna information skrev jag ett informationsbrev som försättsblad på 

enkäten där detta behandlades (se bilaga 2). På försättsbladet stod det även beskrivet hur jag 

planerade att presentera resultatet av studien och hur deltagarnas anonymitet skulle skyddas. I 

informationsbrevet fanns även mina kontaktuppgifter med så att pedagogerna enkelt skulle 

kunna höra av sig till mig om det uppstod några frågor. 

 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet handlar om att deltagarna i en studie ska ge sitt samtycke innan man 

genomför en undersökning. Om barn under femton år deltar i undersökningen krävs intyg från 

samtliga vårdnadshavare. Deltagarna ska även ha möjlighet att avbryta sin medverkan när 

som helst under studiens gång. De ska heller inte behöva känna någon påtryckning av 

forskaren om de väljer att göra detta. De data som samlats in från den personen ska om det är 

möjligt förstöras av forskaren direkt då medverkan avbrutits (Vetenskapsrådet, 2002 s. 9). 
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Då det endast var vuxna personer (pedagoger) som deltog i min undersökning behövde jag 

aldrig få något intyg från vårdnadshavare. Genom att de deltagande pedagogerna i min 

undersökning fick information om studien samt att det var frivilligt att delta så anser jag att 

jag uppfyllde det här kravet. När jag skulle samla in enkäterna och det visade sig att det var 

många som inte hade fyllt i dem försökte jag heller aldrig att pressa någon att svara på dem. 

Istället talade jag om för dem att jag hade förståelse för detta och att jag var tacksam för de 

enkäter som trots allt hade blivit besvarade.  

 

Konfidentialitetskravet 

Det här kravet innebär att de uppgifter som samlas in från de medverkande i en undersökning, 

exempelvis personuppgifter, måste ges konfidentialitet och förvaras utom synhåll för 

obehöriga. För att säkra anonymiteten av personuppgifterna får inte den som forskar avslöja 

deltagarnas namn eller lämna ut annan information som gör att andra kan identifiera vilka de 

deltagande personerna är. Det innebär att man inte får uppge namn på orten där 

undersökningen genomförts eller namnet på deltagarnas arbetsplats, så att det resultat man 

kommer presentera inte ska gå att knyta till en viss person (Vetenskapsrådet, 2002 s.12).  

 

I det informationsbrevet som fanns i enkäten förklarade jag hur deltagandet skulle vara helt 

anonymt och att jag endast skulle benämna förskolorna med fingerade namn så att det inte 

skulle gå att lista ut vilka förskolor som deltagit i undersökningen. I min resultatdel har jag 

även valt att inte redovisa förskolornas svar var för sig utan istället har jag sammanställt alla 

förskolornas svar i en gemensam analys. Detta var dels för att jag inte ansåg det vara 

nödvändigt att skilja på förskolorna i min undersökning, och dels för att jag inte ville att 

pedagogernas svar skulle gå att spåra till vilken förskola det handlade om.  

 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet handlar om hur man planerar att använda de uppgifter som man får in genom 

den undersökning som man gör. Man får exempelvis inte föra vidare uppgifters om handlar 

om deltagarnas personliga intressen till företag så att de kan utnyttja dessa i sin 

marknadsföring. Likaså får inte resultatet man presenterar användas av sociala myndigheter 

för att besluta om till exempel vård eller tvångsintagning av deltagarna i en studie 

(Vetenskapsrådet, 2002 s.14). 

 

De uppgifter som jag samlat in med från mina enkäter kommer presenteras som en del av det 

här arbetets resultatdel, vilken deltagarna har informerats om. Efter att arbetet är färdigt och 

godkänt kommer det insamlade materialet att förstöras.   
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Insamlad data  

Av de fyrtio enkäter som lämnades ut fick jag sammanlagt tillbaka fjorton stycken besvarade, 

vilket var ungefär så många som jag hade räknat med. De deltagande var fördelade över de 

olika förskolorna så här; tre personer från förskola A, fem personer från förskola B, en person 

från förskola C samt fem personer från förskola D. Dessa enkäter har jag sedan läst igenom 

och sammanställt med hjälp av en tabell. Tabellen har sedan fått fungera som underlag för min 

presentation av resultatet.  

 

Undersökningens validitet och reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitligt resultatet av en undersökning är. Ett sätt att granska 

reliabiliteten på är genom att granska om en undersökning får samma resultat då den 

genomförs vid flera tillfällen eller om resultatet varierar av olika anledningar. Om en person 

gör om samma test vid flera tillfällen, och får resultat som skiljer sig mycket åt, kan det visa 

på att testet inte är särskilt trovärdigt och att resultatet inte visar ett korrekt svar. Validitet har 

att göra med hur giltig den insamlade datan är och hur de slutsatser man kommit fram till 

hänger ihop. Kort sagt kan man säga att validitet handlar om huruvida man mäter det som 

man planerat att mäta. Inom validitetsområdet brukar man skilja mellan mätningsvaliditet och 

intern validitet. Mätningsvaliditet ingår ofta i den kvantitativa forskningen och handlar om hur 

väl ett begrepp stämmer för det område/ämne som det uppges beskriva medan den interna 

validiteten har att göra med orsaksamband. Om man som forskare förändrar den miljö som 

deltagarna befinner sig i eller på något sätt påverkar olika situationer som deltagarna är med 

om kan det göra att validiteten blir begränsad (Bryman, 2011).  

 

Eftersom jag använde mig av enkäter som metod och inte var närvarande då de deltagande 

fyllde i sina svar innebär det att jag inte har påverkat deltagarna att svara på ett visst sätt 

genom min egen närvaro. Därför anser jag att svaren jag fått in och kommer presentera i 

resultatet kan ses som tillförlitliga i den här undersökningen. Nu när jag har läst igenom alla 

de svar som jag fick in i undersökningen har jag kunnat se att samtliga deltagande har svarat 

på så gott som alla frågor, med bara något enstaka undantag. Genom att se hur de deltagande 

svarat så anser jag att de svar jag fått kan kopplas samman med de gällande frågorna. Detta 

tänker jag mig kan visa på att de data jag samlat in har en relativt hög validitet. De svar jag 

fått in från min undersökning kommer från fjorton olika personer som arbetar på fyra olika 

förskolor i en och samma kommun. Detta innebär att jag knappast kan säga att de åsikter jag 

fått in gällande hur man ser på musik i förskolan är representativt för hur förskollärare i 

Sverige överlag ser på det. Om mitt syfte hade varit att presentera en bild över hur 

förskollärare överlag ser på musikanvändning i förskolan hade det krävts att jag gjort 

undersökningen på ett mer rikstäckande plan. Jag skulle då ha behövt vända mig till ett stort 

antal förskollärare utspridda över hela Sverige och sett till så att de deltagande var av 

varierande kön och ålder för att undvika att endast personer från en viss åldersgrupp deltog.  
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Då jag endast fick in fjorton enkäter av fyrtio utlämnade blev det ett ganska stort bortfall 

vilket jag tänker mig kan ha betydelse för det resultat jag presenterar. En förklaring till 

bortfallet skulle kunna vara det som några av pedagogerna själva påpekade, att de på grund av 

tidsbrist inte hade hunnit svara på enkäterna. Det visade sig dock att samtliga av de fjorton 

deltagande uppgav att de hade någon form av intresse för musik och att de ofta lyssnade på 

musik på fritiden eller så spelade/sjöng de själva. En majoritet av de deltagande ansåg sig 

dessutom ha ganska hög musikalisk kompetens och hade positiva erfarenheter av att ansvara 

för förskolans musikaktiviteter. Det skulle då kunna vara som så att de som valde att inte delta 

i undersökningen är personer som inte använder eller lyssnar på musik särskilt ofta. Om jag 

skulle ha fått in svar från personer som är helt ointresserade av musik hade det troligtvis gjort 

att mitt resultat sett lite annorlunda ut.  Om en större del av deltagarna hade beskrivit sig 

själva som osäkra inom musikämnet kanske det hade påverkat hur svaren på de övriga 

frågorna sett ut.  Ytterligare en faktor som kan ha påverkat resultatet i min undersökning är 

sättet som jag formulerat frågorna i enkäten på. Eftersom jag har använt vissa ord mer än 

andra, till exempel ordet gemenskap, skulle det kunna vara en anledning till att många av 

deltagarna skrivit mycket om just det området. 
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Resultat och analys  
I den här delen kommer jag redogöra för det resultat jag fått in genom min undersökning. Jag 

har valt att dela upp det här avsnittet i olika rubriker utifrån de frågor som fanns med i 

enkäten samt utifrån de svar som samlats in från de deltagande. De exempel på svar som 

återges här är i stort sett citat från de deltagande. Dock har jag i vissa fall lagt till något 

enstaka ord för att göra meningarna mer förståeliga. I slutet av detta avsnitt sammanfattar jag 

resultatet i några slutsatser utifrån vad jag fått syn på i sammanställningen av resultatet. 

 

Pedagogernas egna erfarenheter av musik 

Den första öppna frågan i enkäten handlade om vilka personliga erfarenheter pedagogerna 

hade av musik. På den här frågan svarade samtliga fjorton deltagare att de hade några slags 

erfarenheter av musik. Många svarade att de lyssnade på musik på fritiden, exempelvis genom 

radio eller på Spotify, som är en populär musiktjänst där man kan lyssna på musik över 

internet. Elva av de fjorton deltagande pedagogerna uppgav att de antingen sjöng/spelade på 

fritiden nu eller att de hade gjort det tidigare genom att till exempel spela i band eller vara 

med i skolans kör. Så här såg några av pedagogernas svar ut; 

”Musiken är levande i mitt hem. Spelar instrument och lyssnar mycket på musik.” 

”Tycker mycket om musik. Skrev texter om musik som yngre. Musik har alltid funnits där. 

Sjunger mycket.” 

”Lyssnar ofta på musik. Har aldrig sjungit eller spelat instrument.” 

”Sjungit i kör under grundskoleåren. Älskar att sjunga både hemma och i barngruppen. 

Lyssnar på musik i bilen.” 

En av frågorna i min enkät handlade om ifall deltagarna hade gått någon slags utbildning 

inom ämnet musik, som till exempel fristående kurser eller yrkesutbildning. På denna fråga 

svarade majoriteten att de inte hade gått någon extra utbildning utöver den som de fått genom 

utbildningen till förskollärare. Tre personer svarade dock att de hade gått någon form av kurs, 

till exempel gått en musikutbildning vid ett universitet. Några menade att de såg den egna 

erfarenheten som en form av utbildning.   

 

Deltagarnas syn på sin egen musikalitet  

De deltagande pedagogerna fick även besvara en fråga gällande hur de såg på sin egen 

musikaliska kompetens (se bilaga 2, fråga 3). Denna fråga bestod av olika påståenden om hur 

pass ”bra” man ansåg sig vara på musik, där fick deltagarna kryssa i det påstående som de 

upplevde stämde bäst in på dem själva. Här svarade hälften av pedagogerna att de ansåg sig 

vara ganska duktiga inom ämnet musik och två personer svarade att de hade stor tilltro till sin 

musikaliska förmåga. Fyra pedagoger svarade att de inte upplevde att de var ”bra” på musik 
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men att de ändå sjöng och spelade eftersom de upplevde att musiken gav dem glädje. En 

person svarade blankt på denna fråga.  

 

Upplevelser av att ansvara för förskolans musikstunder  

I enkäten fanns också en fråga som handlade om hur pedagogerna upplevde det var att 

ansvara för musikstunderna i förskolan. Av de svar jag fick in var det enbart positiva svar från 

de deltagande när det gällde den här frågan. De allra flesta svarade att de tyckte 

musikstunderna var roliga och uppskattade av barnen. Några ord som ett flertal använde för 

att beskriva musikstunderna var; ”uppskattade”, ”inspirerande”, ”roliga” och ”intressanta”.  

Även de pedagoger som uppgett att de kände en osäkerhet till sin egen musikalitet svarade här 

att de trots detta upplevde musikstunderna som positiva eftersom barnen var så ”engagerade 

och nöjda”. Här är ett urval av vad de deltagande svarade på denna fråga;  

”Tycker det är kul och inspirerande. Musik är så direkt känslosamt!” 

”Är inte speciellt musikalisk men tycker att det är roligt att hålla i de samlingar med musik 

som vi har på förskolan.” 

”När all personal (närvarande) är engagerade i sången och visar att det är roligt är det 

väldigt givande att vara ”ledare”. Ett bra tillfälle då alla barn kan visa/berätta vad de vill 

(sjunga).” 

 

Användning av musik på förskolorna 

På frågan; ”på vilket sätt använder du dig av musik i ditt dagliga arbete på förskolan?” 

svarade många att de använde sig av musik under samling men även spontant under dagen på 

förskolan. Flera av pedagogerna uppgav även att de hade en särskild sångsamling en gång i 

veckan där man också använde olika instrument. Här är några exempel på de svar som den här 

frågan gav;  

”Varje dag på samlingen. Lyssnar på musik ibland. Sångsamling varje fredag med gitarr och 

barnen får spela instrument.” 

”Väldigt ofta, vid samlingssituationer men även under resten av dagen”.  

”Sjunger dagligen. Både spontan sång och sångsamlingar. Önskar att de kunde använda fler 

rytminstrument, nu främst piano och trumma.”  

 

En kort analys av de föregående avsnitten 

Det resultat som jag presenterat gällande pedagogernas erfarenheter av musik, deras syn på 

sin musikaliska kompetens, musikanvändning i förskolan och upplevelser av musikaktiviteter 
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tänkte jag här koppla samman med den tidigare forskning som jag presenterat tidigare i 

arbetet. I min forskningsgenomgång beskriver jag hur flera studier (Holmberg, 2012; Ehrlin, 

2012; Angelo, 2014) visar på att förskollärares syn på sin egen musikalitet och vilken 

inställning de har till musik har betydelse för hur de använder musik i förskolans verksamhet. 

De pedagoger som arbetade på den musikförskola där Ehrlin (2012) gjorde sin studie uppgav 

till exempel att de tack vare den kompetensutbildning de fått inom musik hade blivit säkrare i 

sin roll som musikutövare. Detta bidrog i sin tur till att musiken fick ett större utrymme i 

förskolans verksamhet. Holmberg (2012) menar att det finns ett samband mellan pedagogers 

musikerskap och hur pedagogerna använder sig av musik i förskolan. Om pedagogerna är 

trygga och kompetenta i sitt eget musikerskap menar hon att det kan underlätta för att skapa 

betydelsefulla musikaliska möten med barnen. Av de pedagoger som deltog i min 

undersökning uppgav majoriteten, nio av de fjorton deltagande, att de upplever sin egen 

musikaliska kompetens som antingen ganska eller mycket hög. Eftersom en så stor andel av 

deltagarna tycks vara trygga i sitt musikerskap skulle det kunna vara en anledning till att de 

använder musik på flera olika sätt i förskolan. Dock ger även de som beskriver sig som 

mindre musikaliska ett flertal exempel på hur de använder musik i förskolan. Så i just den här 

undersökningen tycks musikanvändandet snarare handla mer om vilken inställning 

pedagogerna har till musik än hur säkra de är på sig själva som musikutövare. 

 

Musik som sprider glädje? 

En av frågorna som fanns med i enkäten handlade om hur de deltagande såg på musikens 

betydelse för barnens sociala sammanhållning och gemenskapen i barngruppen. På den här 

frågan var det ett stort antal av de deltagande som svarade att de såg på musiken som att den 

gav upphov till glädje bland barnen. Kopplingen mellan musik och glädje är den som är mest 

framträdande i den tabell där jag skrivit in svaren från de deltagande. Här är några exempel på 

svar som synliggör detta;  

”Musik och rörelse ger glädje. Barnen vill ofta dansa tillsammans och hålla handen.” 

”Musik sprider glädje och leder till att barnen får en lekfull lärmiljö.” 

”Musik och rörelse ger glädje.” 

”Om det upplevs som roligt och stimulerande kan musiken ha stor betydelse.” 

 

Den här kopplingen mellan musik och glädje skulle kunna relateras till det som Stern (1991) 

benämner som vitalitetsaffekter. Vitalitetsaffekter är intryck som vi tar emot med våra sinnen 

och som får oss att reagera på olika sätt. Det är vitalitetsaffekterna som påverkar hur en känsla 

kan antingen ebba ut eller förstärkas, beroende på vilka upplevelser man är med om (Stern, 

1991). Vist (2006) menar att flera olika sinnesintryck kan ha samma vitalitetsaffekt och få oss 

att reagera på samma sätt.  Det är enligt henne det som gör att man kan koppla samman musik 

med en specifik känsla och att man kan tolka en persons instrumentspelande som ilsket eller 

glatt (Vist, 2006).  Det samband mellan musik och glädje som pedagogerna menar uppstår i 
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musikstunderna, skulle då kunna kopplas samman med barnens och pedagogernas tidigare 

erfarenheter av musik. Om barnen har hört en viss låt spelas vid ett tillfälle då de känt sig 

trygga och glada så kanske den känslan även uppstår längre fram under en musikstund på 

förskolan om de hör samma låt spelas igen. Detta skulle då kunna vara en förklaring till varför 

musiken tycks sprida glädje och uppmuntra till kontaktskapande.    

Även Sundin (1995) betonar att barn genom musiken kan uttrycka känslor och hävdar att 

musik och ljud är ”intimt förknippat med deras känslorelationer” (Sundin, 1995 s.56). Likaså 

menar han att små barn använder sig av olika ljuduttryck för att göra sina inre känslor synliga 

för den person som barnet kommunicerar med.  

 

Musik som skapar gemenskap? 

Eftersom det jag främst ville undersöka i min studie handlade om musik och kommunikation, 

samt hur musik kan bidra till att skapa gemenskap, så valde jag att ha en egen fråga i enkäten 

som rörde just detta område. På den frågan fick jag in ganska utförliga svar från de deltagande 

där de förklarade hur de såg på musiken som kommunikationsmedel. Här är några av 

deltagarnas svar;   

”Musik kan vara ett lättare sätt att kommunicera på. Naturligare och mer kravlöst. Lättare att 

vara spontan.”  

”Man knyter kontakter genom musik som ett gemensamt minne eller upplevelse.” 

”Jag tror att musik skapar gemenskap genom att alla kan delta och man får en gemensam 

upplevelse.” 

”Musiken betyder mycket för ”vi-känslan” i gruppen på förskolan.” 

”Genom att sjunga om barnen i samling kan barnen ha lättare att lära sig varandras namn 

och att de är individer i en grupp.” 

”Stor betydelse. När barm sjunger bildas en gemenskap och man tränar att respektera 

varandra och lyssna i varandra.” 

 

Flera av svaren handlar om hur musikstunden kan bli en gemensam upplevelse där man 

knyter kontakt med varandra. Detta tänker jag mig kan kopplas till processen intersubjektiv 

relatering som Stern (1991) skriver om. Intersubjektiv relatering innebär att flera olika 

personer delar samma inre upplevelser och att de förmedlar detta till varandra med hjälp av 

gester, kroppspråk och ansiktsuttryck (Stern, 1991). Även Askland & Sataøen (2003) 

beskriver det här begreppet och menar att för att det ska kunna ske ett intersubjektivt möte 

mellan två individer behöver båda vara medvetna om att den andre personen är en individ 

med egna upplevelser och erfarenheter (Askland & Sataøen, 2003). För att en upplevelse ska 

kunna vara ”gemensam”, som de deltagande pedagogerna hävdar, borde det alltså vara 

nödvändigt att en intersubjektiv relatering sker mellan personerna i musikstunden. Med hjälp 

av den intersubjektiva relateringen kan musikaktiviteten bli en gemensam upplevelse där barn 

och pedagoger interagerar och utbyter sinnesupplevelser med varandra.  
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Musik och andra ämnen 

En fråga i enkäten handlade om på vilket sätt man använde sig av musik på förskolorna. Här 

var det ett flertal av de deltagande pedagogerna som uppgav att de använde sig av sång som 

ett verktyg då de arbetade med andra ämnen i förskolan, såsom naturkunskap, rörelse och 

motorik;  

”Språk, matematik, naturkunskap får hjälp av sången i vårt arbete, liksom även känslor och 

motorik.” 

”Använder musik för att lätta upp stämningen eller för att knyta samman det vi jobbar med 

genom olika ämnen.”  

”Vi sjunger varje dag. Rörelse till musik. Dans.” 

 

Pedagogernas beskrivning av att de använder musik som ett hjälpmedel då de arbetar med 

andra ämnen går att relatera till begreppet mediering inom det sociokulturella perspektivet. 

Mediering innebär att artefakter och andra redskap, exempelvis det mänskliga språket, kan 

uppvisa en annan bild av verkligheten för oss människor (Säljö, 2000). Då pedagogerna 

beskriver musiken som att den ”knyter samman” det de arbetar med skulle det utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv kunna ses som att musiken fungerar som ett medierande verktyg i 

förskolan. Musiken skulle då kunna fungera som ett hjälpmedel som underlätta barnens 

tillägnande av kunskap inom andra ämnen än musik, exempelvis under ett temaarbete där 

flera olika ämnesområden kan ingå.   

 

Musiken som språkfrämjande  

En annan aspekt av musiken som några av pedagogerna i undersökningen tog upp var 

musikens betydelse för att främja barnens språkutveckling. Detta fanns även med som en del 

av den sista frågan i enkäten, där pedagogerna skulle gradera hur viktig de ansåg att musiken 

kunde vara för olika delar av barnens utveckling eller för barngruppens sammanhållning. Där 

deltagarna fick gradera hur stor betydelse musik kan ha för barns språkliga utveckling svarade 

majoriteten av dem att de trodde att musiken hade stor betydelse.  

 

Sammanfattning  

Mitt resultat visar att samtliga av de deltagande i den här undersökningen tycks vara positiva 

till förskolans musikaktiviteter. De allra flesta beskriver även att de upplever det positivt att 

ansvara för dessa aktiviteter eftersom de är så uppskattade av barnen. Många av pedagogerna 

beskriver en koppling mellan musiken och andra områden såsom språkutveckling, 

kommunikation, rörelse och känslor. Något som många nämnde var kopplingen mellan glädje 

och musik samt hur musiken kan bidra till att barnen söker kontakt med varandra. När det 
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kommer till hur man använder sig av musik på förskolorna har ett stort antal av de deltagande 

svarat att de använder sig av musik under samlingarna. Vissa använder sig då även av 

instrument som till exempel trumma, gitarr och piano. Förutom att man sjunger och spelar 

instrument på samlingarna uppger ett flertal att de även använder musik spontant i 

verksamheten. Några nämner också hur de använder sig av musik för att knyta samman andra 

ämnen såsom naturkunskap, rörelse och matematik.    

 

Samtliga av deltagarna uppgav att de lyssnar på musik på fritiden och många svarade att de 

även sjunger och/eller spelar instrument. Nio av de fjorton deltagande pedagogerna beskrev 

sin egen musikaliska kompetens som ganska eller mycket stor. De övriga svarade att de 

upplevde sin musikaliska kompentens som mindre bra men att de ändå uppskattade att lyssna 

på musik och att hålla i musikaktiviteter eftersom barnen blev så engagerade och nöjda. 

Endast ett fåtal av de pedagoger som är med i den här studien uppgav att de hade gått någon 

extra utbildning utöver den musikkurs som ingår i lärarutbildningen. Däremot var det desto 

fler som hade egna erfarenheter av musik genom att de varit med i skol- eller gospelkör, 

spelat i band eller själva skrivit texter till musik.  

 

På frågan om hur man tror att musikaktiviteter i förskolan kan ha betydelse för barnens 

sociala gemenskap och barngruppens sammanhållning svarade många av pedagogerna att de 

ansåg att musiken hade stor betydelse.  Deltagarna gav här flera exempel på hur de tänkte sig 

att musiken bidrog till barngruppens sammanhållning på ett positivt sätt. Några exempel som 

deltagarna tog upp var att musiken skulle kunna vara ett lättare kommunikationsmedel, att den 

kan föra samman barn som ofta inte umgås så mycket annars samt bidra till en ökad vi-känsla 

i barngruppen.  
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Diskussion 
I den här sista och avslutande delen av arbetet kommer jag presentera mina egna tankar kring 

det resultat jag fått in och även koppla samman det med den tidigare forskning jag redogjort 

för i början av arbetet. Här kommer jag även att göra en kritisk gransking av den metod jag 

valt samt reflektera över hur det kunde ha blivit om jag valt en annan metod. Slutligen 

kommer jag ge några förslag på vidare forskning som jag anser att man skulle kunna göra 

inom det här området.  

 

Resultatdiskussion  

Nedan följer en diskussion kring det resultat som jag sammanställt utifrån min undersökning. 

Jag har valt att dela upp resultatdiskussionen i två mindre avsnitt där jag diskuterar några av 

de områden som väckte funderingar hos mig då jag sammanställde resultatet.  

 

Deltagarnas syn på musikens betydelse i förskolan 

En av mina frågeställningar i den här studien var; ”vilken betydelse anser förskollärare att 

musik kan ha för barnens sociala gemenskap och sammanhållning i barngruppen?”. Eftersom 

den här frågeställningen var den som jag var mest intresserad av att undersöka fick den även 

fungera som en fråga i den enkät jag använde. Då jag läste igenom de svar jag fått in på denna 

fråga upptäckte jag att deltagarna hade många intressanta åsikter kring hur musiken kan 

påverka barngruppens sammanhållning. Några av dessa tankar handlade om hur musiken kan 

fungera som ett naturligt och enkelt kommunikationsmedel samt att den kan föra samman 

barn som inte umgås så mycket i andra situationer. Likaså gavs det även exempel på att 

musiken kan fungera som kommunikationsverktyg även då man pratar olika språk samt att 

musiken bidrar till en lekfull lärmiljö. Flera av pedagogerna svarade att musikstunderna 

skapar en gemensam upplevelse för barnen som kan bidra till att gemenskapen i barngruppen 

stärks. Att förskolans musikaktiviteter kan fungera som kommunikativa samspelssituationer 

ger både Ehrlin (2012) och Holgerssen (2012) exempel på. När jag i början av denna studie 

formulerade syftet med undersökningen grundade det sig i att jag tidigare inte hört så många 

förskollärare som uttryckligen sagt något om att de använde musik som ett hjälpmedel för att 

stärka barngruppens sammanhållning. Detta hade gjort mig fundersam på hur det verkligen 

ser ut ute på förskolorna, är förskollärare medvetna om den här aspekten av musik eller 

använder man sig främst av musik i andra syften?  Att jag blev positivt överraskad av 

resultatet var antagligen för att jag inte trodde att så många såg på musikanvändningen som en 

så betydelsefull del i verksamheten. Nu när jag fått en annan bild av hur det kan se ut bland 

förskolorna och det faktiskt visat sig att musiken tycks ha en självklar plats på många 

förskolor känns det väldigt upplyftande och spännande inför att jag själv snart ska ut och börja 

arbeta som förskollärare. Dock är jag naturligtvis medveten om att det resultat jag fått in inte 
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är representativt utan att det endast är ett axplock av hur fjorton olika pedagoger ser på 

musikens betydelse i förskolan.   

 

Pedagogers syn på musikalitet 

Angelo (2014) hävdar att pedagogers syn på musikalitet har betydelse för vilket innehåll och 

arbetssätt man väljer att använda sig av eller väljer bort i förskolan. Hon menar också att man 

som pedagog behöver möta och utmana barnen i deras musikaliska utveckling utifrån deras 

egna förutsättningar (Angelo, 2014). Att pedagogers syn på musikalitet påverkar hur man 

använder sig av musik i verksamheten tror jag kan stämma överens med hur det ser ut ute på 

förskolorna. Det är intressant när man börjar fundera på det här med vem som är musikalisk 

och vem som inte är det. När jag reflekterar över det här så kommer jag att tänka på hur 

många olika åsikter om musik och musikalitet som barn möts av i dagens samhälle. Barnen 

hör oss vuxna prata om hur vi ser på vår musikalitet, till exempel när vi ursäktar oss till 

varandra för att vi ”sjunger så dåligt”, och de möts av åsikter om musikalitet genom sociala 

medier, exempelvis teveprogram, radio eller internet. Även om man som kolleger säger till 

varandra ”jag sjunger så dåligt” på ett skämtsamt sätt kanske barnen ändå uppfattar ordet 

”dåligt” och hör att man på sätt och vis bedömer hur musikalisk man är. Likaså finns det 

många teveprogram där man ständigt kritiserar eller hyllar hur deltagarna sjunger. Det får mig 

att fundera på vilka föreställningar kring musik och musikalitet det egentligen är vi skickar 

vidare till barnen. Kommer de växa upp och vilja sjunga och uttrycka sig med musik, eller 

kommer de inte våga det på grund av att vi vuxna redan försett dem med föreställningar om 

att det finns ett ”rätt sätt” att vara musikalisk på? Eftersom barn möts av så många 

föreställningar om musik tror jag det är viktigt att förskolans pedagoger försöker uppmuntra 

barnen till att våga uttrycka sig musikaliskt och stötta dem i sin musikaliska utveckling. På det 

sättet kanske förskolan kan fungera som en slags fristad för barnen där de får bekanta sig med 

musik på många olika sätt utan att behöva känna att de blir bedömda.     

 

Metoddiskussion 

Under min studie upplevde jag en egen osäkerhet när det gällde vilken metod jag skulle välja 

att använda och funderade både länge och väl innan jag slutligen valde att använda mig av 

enkäter med öppna svarsalternativ. Den här metoden visade sig fungera ganska bra för just 

den här studien eftersom den trots allt gav mig tillräckligt med material att arbeta med. Tack 

vare att de flesta av de deltagande svarade relativt utförligt på frågorna i enkäten fick jag in 

ganska mycket material som jag kunde använda mig av. Om jag däremot inte hade fått in så 

många utförliga svar utan kortare, så skulle jag kanske ha behövt använda ytterligare en 

metod för att komplettera undersökningen med. En fördel med den här metoden var att jag 

inte behövde oroa mig för att jag påverkade hur deltagarna svarade då jag inte var närvarande 

på samma sätt som vid exempelvis intervjuer. Något som var mindre bra med denna metod 

var att jag inte kunde ställa några följdfrågor till deltagarna om jag hade velat få mer 
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utvecklande svar på vissa frågor. Eftersom jag ville få fram pedagogernas egna reflektioner 

kring musikanvändning i förskolan är det möjligt att intervjuer skulle ha kunnat ha gett mig 

mer djupgående svar och lett till en bättre förståelse av deltagarnas reflektioner. Om jag hade 

använt mig av intervjuer tror jag dock inte att jag hade kunnat få in svar från så pass många 

förskollärare vilket är något jag ser som en positiv del av arbetet. En metod som jag skulle ha 

kunnat använda mig av som komplettering till enkäterna är observation. Det hade varit 

intressant att först göra enkätundersökningen och sedan göra några få observationer av 

musikstunder i förskolan. Då hade jag eventuellt kunnat jämföra svaren från 

enkätundersökningen med det som visade sig under observationen och se hur de liknar eller 

skiljer sig från varandra. Anledningen till att jag inte valde att använda mig av observation 

som ett komplement var främst på grund av tidsbrist. Det var inte förrän efter att jag 

genomfört enkätundersökningen som jag började fundera på om jag även skulle kunna 

använda mig av observationer. Eftersom det hade krävt att jag först fått samtycke från 

vårdnadshavarna och sedan även skulle ha tagit tid att genomföra observationerna, så 

beslutade jag mig för att inte göra detta. Trots allt är jag överlag ändå nöjd med mitt val av 

metod och jag känner att den metod jag valde har hjälpt mig att få svar på de frågeställningar 

som jag utgått från i mitt arbete.   

 

Musik i styrdokumenten respektive musik i 
förskollärarutbildningen 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) finns musik och annan estetisk verksamhet med både 

som strävansmål och som ett av förskolans uppdrag. I ett av strävansmålen står det beskrivet 

att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga 

att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, 

rörelse, sång och musik, dans och drama” (Skolverket, 2012 s.10). Då alla pedagoger som 

arbetar inom förskolans verksamhet ska sträva efter att nå upp till läroplanens mål, så tänker 

jag mig att musiken borde ha en viktig plats i förskolans verksamhet. Eftersom det finns 

forskning som visar på hur viktig musiken är för olika delar i barns utveckling så borde musik 

ses som en självklar del i förskolans vardag. Då forskning inom ämnet även visar att 

pedagogers syn på musik har stor betydelse för vilken plats musiken får i förskolans 

verksamhet, så anser jag att man borde införa mer musik i förskollärarutbildningen. Om fler 

förskollärare fick möjlighet att utveckla sina musikkunskaper redan under utbildningen 

kanske det skulle kunna leda till att de senare vågar använda sig av musik ännu mer då de 

börjar arbeta.   

 

Fortsatt forskning 

Något som väckt funderingar hos mig under tiden då jag arbetat med denna studie är huruvida 

musikaktiviteter i förskolan även skulle kunna bidra till exkludering av barn i barngruppen. I 
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den tidigare forskning jag läst under arbetet med min studie har de flesta forskare tagit upp 

musikens positiva effekter och visat på hur musik kan bidra till gemenskap och 

sammanhållning i barngruppen. Det är även det som jag själv fokuserat på i min egen 

undersökning. Den enda som nämnde något om exkludering i de texter som jag läst var Ehrlin 

(2012) som beskrev hur hon sett att ett barn fått lämna rummet under en musikaktivitet som 

hon observerat. Eftersom jag själv inte upptäckt så många texter som handlar om musik och 

exkludering i förskolan så är det ett område som jag tycker skulle vara spännande att forska 

vidare kring. Det vore då intressant att se om musikaktiviteter kan leda till exkludering av 

barn och i så fall på vilket sätt denna exkludering visar sig. Likaså skulle det vara intressant 

att se vid vilka tillfällen denna exkludering sker, om det till exempel är under 

samlingssituationer eller om det är vid andra tillfällen.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Information till förskolechef 

Hej! 

Jag heter Malin Sundström och studerar till förskollärare vid Karlstad Universitet. Just nu 

skriver jag mitt examensarbete som handlar om pedagogers syn på musik i förskolan. För att 

göra min undersökning har jag planerat att dela ut en enkät till ett antal aktiva pedagoger på 

några förskolor i - Kommun. I den här enkäten kommer det finnas frågor som handlar om hur 

pedagogerna ser på musikens betydelse för förskolebarnen, vilka personliga erfarenheter man 

har av musik samt hur man använder sig av musik i förskolans verksamhet.  

 

Anledningen till att jag kontaktar dig är för att jag undrar om det skulle vara möjligt att få 

kontakta några av de förskolor du är ansvarig för och fråga ifall det finns intresse hos 

personalen att delta. De förskolor jag tänker mig är då; 

1. 

2. 

 

Under mitt arbete kommer jag ta hänsyn till de etiska råd som Vetenskapsrådet har gällande 

god forskningssed. Deltagandet i den här undersökningen är helt frivilligt och de som väljer 

att delta kommer att vara helt anonyma. Även förskolornas identitet kommer vara skyddade 

då jag tänkt använda mig av figurerade namn, exempelvis ”Förskola A”, då jag presenterar 

vart och hur jag gjort min undersökning. Jag kommer inte heller att uppge vilken kommun 

undersökningen är genomförd i utan kommer istället beskriva den som ”en medelstor 

kommun” eller liknande. De svar jag kommer få in kommer förvaras utom synhåll för 

obehöriga och det slutgiltiga resultatet av min undersökning kommer att presenteras i mitt 

färdiga examensarbete.      

 

Hoppas du tycker det här låter intressant och att det är möjligt att få kontakta personalen på de 

nämnda förskolorna. Skulle det vara så att det av någon anledning inte fungerar just nu har jag 

naturligtvis förståelse för detta. 

 

Med vänliga hälsningar 

Malin Sundström 
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Bilaga 2: Enkäten 

Enkätundersökning 
Om pedagogers erfarenheter och upplevelser av musikaktiviteter i förskolan.  
Bakgrund och syfte 

Jag som har gjort den här enkäten heter Malin Sundström och läser till förskollärare vid 

Karlstad Universitet. Enkäten är en del av mitt nuvarande examensarbete där jag vill 

undersöka hur pedagoger i förskolan ser på användningen av musik i förskolan och vilken 

påverkan man tänker sig att musikaktiviteter kan ha för barn i förskolan. Syftet med 

undersökningen är att få fram pedagogers egna tankar och reflektioner om musikaktiviteter i 

förskolan. Min undersökning hoppas jag ska kunna bidra till att fler pedagoger börjar 

reflektera kring hur och varför man använder sig av musik i förskolan.  

 

 

Om ert deltagande 

Först och främst vill jag betona att det är helt frivilligt att delta i den här undersökningen och 

jag har full förståelse för er som väljer att inte vara med. Ni som väljer att vara med i den här 

undersökningen kommer vara helt anonyma då jag inte kommer att publicera varken namn på 

förskolan ni arbetar på eller uppge i vilken kommun undersökningen är gjord. När jag skriver 

om hur jag gått tillväga i mitt arbete kommer jag benämna förskolan som exempelvis 

”förskola A” och att undersökningen är gjord i ”en medelstor kommun” någonstans i Sverige. 

De svar jag kommer få in kommer förvaras utom synhåll för obehöriga och det slutgiltiga 

resultatet av min undersökning kommer att presenteras i mitt färdiga examensarbete.      

 

 

Sist men inte minst... 

Stort TACK till alla er som väljer att delta i min undersökning!  

Jag hoppas att ni kommer uppleva den här enkäten intressant och att den kanske väcker lite 

tankar och funderingar hos er. Skulle ni ha några frågor gällande enkäten eller mitt 

examensarbete är ni välkomna att höra av er till mig på mail eller telefon, här är mina 

uppgifter; 

Mail:  

Telefon: 073XXXXXXX 

 

 

 

Tack på förhand! 

 
Med vänliga hälsningar 

Malin Sundström 
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ENKÄT 

- Om pedagogers erfarenheter och upplevelser av musikaktiviteter i försko-

lan.  
 

 

 

Först lite allmänna frågor om dig själv... 

 

Kön 

Man 

Kvinna 

 

 

Ålder 

20-25 

25-30 

30-35 

35-40 

40-45 

45-50 

50-55 

55-60 

60-65 

65+ 

 

 

 

Vilka är dina personliga erfarenheter av musik (har du t ex sjungit i kör, lyssnar du ofta/sällan 

på musik på fritiden osv)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du gått någon utbildning inom ämnet musik (exempelvis fristående kurser, 

yrkesutbildning mm)? 
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Hur skulle du själv beskriva din egen musikaliska kompetens? (kryssa i det alternativ som du 

tycker stämmer bäst). 

 

Jag har stor tilltro till min musikaliska kompetens 

 

Jag är ganska duktig på att sjunga/spela instrument. 

 

 Jag är inte ”bra” på musik men sjunger/spelar ändå för att jag upplever att det är roligt.   

 

 Jag är inte alls bra på att sjunga/spela instrument men gör det ändå om det behövs. 

 

 Jag är inte bra på att sjunga/spela instrument och undviker det helst om det går. 

  

 Övrigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På vilket sätt använder du dig av musik i ditt dagliga arbete på förskolan?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilken betydelse anser du att musik i förskolan kan ha för barnens sociala gemenskap och 

sammanhållning i barngruppen? 

 

 

 

 

 

Vid ”Övrigt”, skriv gärna en liten förklaring här i rutan kring hur du resonerar:  
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Hur upplever du det är att hålla i musikaktiviteter på förskolan? Om du inte själv brukar vara 

ansvarig för dessa stunder, hur tror du då att du skulle uppleva det om du en dag vore det? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här kommer en rangordningsfråga där du kryssar för i vilken grad du tror musikaktiviteter i 

förskolan kan ha betydelse för: 
 Låg 

grad 
 Delvis 

påverkan 
 Hög 

grad 

Det enskilda barnets självkänsla       
Barnens motoriska utveckling      
Barnens språkliga utveckling      
Barnens musikaliska utveckling      
Barngruppens sammanhållning      
Den känslomässiga stämningen i barngruppen      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


