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Abstract 

The aim of this study is to inquire whether preschool teachers consciously support children´s 

language development by activating their ability to concentrate using instrumental music. In 

order to analyze this, a questionnaire survey among preschool teachers was accomplished. 

The result of the research reveals that instrumental music according to the preschool teachers 

can be used in order to foster children´s ability to focus and that they also mean that the 

ability to focus in turn has positive influence on children´s language development. However, 

the result indicates that not all the respondents make this connection. The majority of the 

preschool teachers get the connection between instrumental music and ability to focus, 

respectively the connection between ability to focus and language development. Yet they 

don´t connect all these three components. This indicates that preschool teachers don´t 

consciously make use of this connection to support children´s language development.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka om pedagogerna medvetet stödjer förskolebarns 

språkutveckling genom att aktivera barnens koncentrationsförmåga med hjälp av 

instrumentalmusik. För att ta reda på detta genomfördes en enkätundersökning via internet 

bland pedagoger inom förskolan.  Resultatet från undersökningen visar att instrumentalmusik 

enligt pedagogerna kan användas för att stärka barns koncentrationsförmåga, samt att de anser 

att koncentrationsförmågan i sin tur har positiv inverkan på barns språkutveckling. Dock tyder 

resultatet på att inte alla respondenter gör den kopplingen hela vägen. De flesta ser sambandet 

mellan instrumentalmusik och koncentration respektive mellan koncentration och 

språkutveckling, men de kopplar inte ihop alla tre komponenterna. Resultatet tyder därför på 

att pedagogerna inte medvetet utnyttjar detta samband för att stödja barnens språkutveckling.  

Nyckelord 

Förskola, pedagog, instrumentalmusik, språkutveckling, koncentrationsförmåga.  
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Inledning 
När jag varit ute i förskoleverksamheten har jag observerat att musik främst används i 

situationer som sångsamlingar och vila, men inte alltid medvetet som ett verktyg för 

språkutveckling. Jag anser att pedagoger i förskolan skulle kunna använda sig av musik i fler 

situationer, mer varierat och mer medvetet än vad de gör idag. Därför menar jag att det vore 

relevant att närmare utforska musikens betydelse för barns språkliga utveckling i förskolan. 

Jag kommer att inrikta mig på instrumentalmusik, då jag observerat att instrumentalmusik inte 

får lika mycket utrymme i verksamheten som sånger.  

Enligt förskolans läroplan påverkas barns utveckling och lärande positivt när de får kommu-

nicera genom olika uttrycksformer, bland annat estetiska sådana (Skolverket, 2010, s. 7). Ett 

exempel på en estetisk uttrycksform är musik. Detta menar jag betyder att man i förskolan 

utgår från att musik är en betydelsefull del i barnens vardag, samt att musik kan fungera som 

ett sätt att utveckla andra förmågor hos barnen. Det finns alltså samband mellan estetiska ut-

trycksformer och barns utveckling och lärande i förskolan.  

Jag har observerat att många förskolebarn har svårt att koncentrera sig på en och samma 

aktivitet en längre stund. Jag skulle därför vilja undersöka om det finns något samband mellan 

användandet av instrumentalmusik och förskolebarns koncentrationsförmåga. Ehrlin har 

undersökt hur musik används i en flerspråkig förskolemiljö. En musik- och språkpedagog som 

deltagit i denna studie menar att det är viktigt att barnen är koncentrerade under 

musikaktiviteter för att deras språkutveckling ska främjas (Ehrlin, 2012, s. 92).  

Den tidigare forskning jag tar upp i forsknings- och litteraturgenomgången nedan påvisar 

samband mellan musik och koncentration (Ehrlin, 2012; Holmberg, 2014; Maerker Garner, 

2009; Salmon, 2010), mellan koncentration och språkutveckling (Ehrlin, 2012) samt mellan 

musik och språkutveckling (Dahlbäck, 2011; Ehrlin, 2012; Holmberg, 2014; Maerker Garner, 

2009; Salmon, 2010). Min hypotes är därför att det även finns en koppling hela vägen mellan 

både instrumentalmusik, koncentrationsförmåga och barns språkutveckling. Jag vill undersö-

ka om pedagoger ser detta samband och medvetet använder sig av det i verksamheten för att 

främja barnens språkutveckling.  

Genom denna studie vill jag uppmärksamma vikten av att integrera olika ämnen i aktiviteter i 

förskolan, i detta fall instrumentalmusik kombinerat med språk. Det kan leda till att öka med-

vetenheten om instrumentalmusikens betydelse hos pedagoger i förskolan. Genom studien vill 

jag även påvisa ett eventuellt samband mellan instrumentalmusik, koncentration och förskole-

barns språkutveckling. Av dessa anledningar menar jag att denna studie kan stärka pedago-

gernas kompetens och ge fördjupade kunskaper om instrumentalmusikens betydelse, barns 

koncentrationsförmåga och barns språkutveckling.  
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Syfte 

Studien syftar till att undersöka om pedagoger medvetet använder instrumentalmusik för att 

aktivera barns koncentrationsförmåga och därigenom stödja deras språkutveckling.  

Frågeställningar  

 I vilken utsträckning och på vilket sätt används instrumentalmusik i förskolan?  

 Vilka eventuella samband ser pedagoger mellan instrumentalmusik och barns 

språkutveckling?  

 Hur används instrumentalmusik som ett verktyg för att öka barns koncentration och 

därigenom stimulera deras språkutveckling, enligt pedagogerna?  
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
I detta avsnitt kommer jag att belysa vad tidigare forskning har kommit fram till inom områ-

den som rör min studie. Först tar jag upp tidigare forskning som belyser de likheter som finns 

mellan musik och språk, sedan går jag in på olika roller och syften musikaktiviteter kan ha i 

förskolan. Därefter följer ett stycke mer inriktat på instrumentalmusik, då det är just instru-

mentalmusik som är fokus i min studie. Efterföljande avsnitt handlar om samband mellan 

koncentration och musiklyssnande. Detta är relevant för min studie då jag undersöker om pe-

dagoger ser några kopplingar mellan instrumentalmusik, koncentrationsförmåga och språkut-

veckling. Avslutningsvis redogör jag för vad min studie kan bidra med i förhållande till den 

forskning som redan finns inom området.  

Likheter mellan musik och språk 

En viktig grundpelare i min studie är att det finns flera likheter mellan språk och musik. Enligt 

Dahlbäck innehåller de rytm, nyanser, betoningar och melodi (Dahlbäck, 2011, s. 129-130), 

och både språk och musik är även kommunikationsformer i den gemenskap av sociala sam-

spel där barnen ingår (Dahlbäck, 2011, s. 143). I min studie utgår jag från ett sociokulturellt 

perspektiv, där samspel ses som en viktig del i barns lärande och utveckling. Eftersom Dahl-

bäck (2011) anser att både språk och musik är olika sätt att kommunicera menar jag att hon då 

antyder att musik kan användas som ett medierande verktyg, i hennes fall som ett verktyg för 

kommunikation. Även jag kommer i min studie att undersöka instrumentalmusikens medie-

rande karaktär, men då istället som ett medierande verktyg för att öka barns koncentrations-

förmåga. Begreppet ”medierande verktyg” kommer jag att förklara närmare i avsnittet om 

denna studies teoretiska utgångspunkter.  

Salmon (2010, s. 943) beskriver musik som ett universellt språk, innehållande både känslor, 

minnen och sinnesstämningar. Enligt henne är alltså musiken ett språk i sig, vilket Dahlbäck 

inte klargör lika tydligt. Dahlbäck menar att musik kan vara ett medel för språkligt lärande, 

men att språk också kan fungera som ett medel för musikaliskt lärande. Musik kan följaktli-

gen användas som ett verktyg för språkutveckling. (Dahlbäck, 2011, s. 137-138).  

Detta är relevant för min studie eftersom jag undersöker om musiken kan vara ett medel för 

språklig utveckling genom att aktivera barns koncentrationsförmåga. Det som skiljer min stu-

die från Dahlbäcks är därför dels att jag inriktar mig specifikt på instrumentalmusik och dels 

att jag förutom musik och språkutveckling även undersöker koncentrationsförmågans del i 

processen.  

Musikaktiviteters roll och syfte i förskolan 

En del i detta examensarbete är att ta reda på vilket syfte pedagogerna har med att använda 

instrumentalmusik i förskolan. I detta stycke kommer jag därför att ta upp vad tidigare forsk-

ning kommit fram till gällande varför musik används i förskoleverksamhet.   
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Musik är ett sätt att gynna barns tänkande. Eftersom musik hänger samman med både den 

sociala och den kognitiva utvecklingen, är det relevant för lärare att integrera musik i sin un-

dervisning för att stärka barns lärande. (Salmon, 2010, s. 943-944). Ehrlins studie visar att ett 

syfte med musikaliska inslag i förskolan är att skapa stunder av glädje och gemenskap (Ehrlin, 

2012, s. 154). Användandet av musik i förskolan syftar också till att utveckla och stärka bar-

nens språk samt att utveckla barnens sociala kompetens (Ehrlin, 2012, s. 144). Detta går hand 

i hand med Salmons studie som också belyser sambandet mellan musik och social förmåga. 

En del även i min undersökning är att ta reda på varför pedagoger använder instrumentalmu-

sik i verksamheten. Dock avser jag, till skillnad från Ehrlin och Salmon, att undersöka om 

pedagogerna ser samband mellan instrumentalmusik, koncentrationsförmåga och språkut-

veckling samt huruvida de har det som främsta syfte med instrumentala musikaktiviteter eller 

inte.  

Holmbergs studie synliggör ett mer komplext sätt att se på musikens roll i förskolan. Hon 

menar att musikstunder kan ha fokus på lärande om, i, genom eller med musik. Lärande ge-

nom musik innebär att man utgår från ett arbetssätt med fokus på utforskande. När barnen lär 

sig med musik betyder det att de lär sig något annat med musikens hjälp. Lärande i och om 

musik, innebär däremot att fokus i musikstunden ligger på innehållet i själva musiken. 

(Holmberg, 2014, s. 74). Holmberg påvisar flera sätt som musiken kan främja barns lärande 

inom olika områden. I min studie kommer jag att identifiera egna teman för pedagogers syfte 

med att använda instrumentalmusik och sedan använda Holmbergs forskning som stöd i min 

diskussion för att göra jämförelser.  

Ehrlins (2012) och Salmons (2010) studier visar alltså enbart på lärande med musik, där mu-

siken ses som ett redskap för lärande inom andra områden, medan Holmbergs (2014) studie 

belyser fler sätt att använda sig av musik.  Fokus i detta examensarbete ligger på användandet 

av instrumentalmusik som medierande verktyg för att stödja barnens koncentrationsförmåga 

och på så sätt bidra till barnens språkutvecklingsprocess. Detta menar jag stämmer in på det 

Holmberg kallar lärande med musik, eftersom min studie inriktar sig på lärande och utveck-

ling med hjälp av instrumentalmusik. Dock utgår jag från att detta inte utesluter att också lä-

rande i, om och genom musik kan bidra till koncentration och språkutveckling även om det 

från början inte varit målet med en musikaktivitet.  

I musikaktiviteter sjunger, lyssnar och rör sig barngruppen tillsammans, vilket gör det möjligt 

för barnen att våga och klara av mer än de hade gjort på egen hand. Här tar Ehrlin stöd i det 

sociokulturella perspektivets begrepp ”den närmaste utvecklingszonen”. (Ehrlin, 2012, s. 144-

145). Även Salmon tar upp detta begrepp. Hon lyfter musiken som ett redskap som pedagoger 

kan använda för att identifiera barns ”närmaste utvecklingszon” och dessutom att synliggöra 

de kunskaper barn redan besitter. (Salmon, 2010, s. 943-944). Detta visar dels på musikens 

funktion som medierande verktyg, dels på samspelets betydelse för barns utveckling genom 

musik. I de teoretiska utgångspunkterna för denna studie kommer begreppen ”den närmaste 

utvecklingszonen” och ”medierande verktyg” att beskrivas mer utförligt.  
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Instrumentalmusiken – att uppleva lyssnande 

Salmon menar att man föreställer sig bilder i huvudet när man lyssnar på musik (Salmon, 

2010, s. 937, s. 944). Denna kreativa föreställningsförmåga, eller förmåga att visualisera, me-

nar Salmon är viktig för barns språkutveckling och språkliga förståelse (Salmon, 2010, s. 943-

944).  

Vid ett tillfälle som Maerker Garner beskriver spelades ett musikstycke upp instrumentalt av 

en pedagog, medan barnen fick röra sig fritt till musiken. Instrumentet och musiken blev då 

medel för berättande av en historia, vilken barnen fick tolka genom sina rörelser. På detta sätt 

kan lyssnande upplevas genom kroppen, och på så vis utvecklas förmågan att lyssna. (Maer-

ker Garner, 2009, s. 46-50). Ehrlin ger ett exempel på när olika typer av musik använts i ska-

pande verksamhet. Medan några barn målade fick de lyssna på antingen klassisk lugn musik 

eller hårdrock. Beroende på vilken musik de lyssnat på fick deras målningar olika resultat, 

och barnen agerade också olika utifrån musikstilen. (Ehrlin, 2012, s. 116). Jag menar att Ma-

erker Garners (2009) och Ehrlins (2012) exempel stämmer väl överens med det Salmon 

(2010) beskriver om att man föreställer sig bilder inom sig när man lyssnar på musik.  

Ehrlin menar att musikaktiviteter inte måste fokusera enbart på sång, utan de kan också vara 

ett tillfälle att utveckla andra delar i språket. Det kan handla om att klappa stavelser, ljud-

härmning eller att göra rörelser för att tolka sånger. (Ehrlin, 2012, s. 113). Även detta menar 

jag är ett sätt att uppleva lyssnande i en musikaktivitet, eftersom barnen behöver lyssna upp-

märksamt för att kunna tolka musiken genom rörelser eller för att härma.  

Salmons (2010), Maerker Garners (2009) och Ehrlins (2012) exempel har vissa likheter. Alla 

visar de att man genom att lyssna på musik också tolkar innebörden i den, samt att man sedan 

visualiserar denna tolkning på något sätt. Antingen som bilder inne i huvudet, genom målning 

eller genom att röra sig till musiken. Jag tolkar det som att instrumentalmusik kan användas 

som ett verktyg för att skapa sociala samspel, då barnen tillsammans rör sig till musiken. 

Samtidigt kan instrument fungera som ett redskap för att uttrycka sig, då man genom instru-

mentalmusik kan berätta något utan att använda ord, vilket ovanstående exempel visar. Dessa 

tidigare studier är relevanta för mitt arbete eftersom de visar hur musik kan användas som ett 

verktyg för språkutveckling. I min studie utgår jag från att musiklyssnande även hänger sam-

man med koncentration, vilket också det bidrar till att ovanstående exempel är relevanta för 

mitt arbete.  

Koncentration 

Det är viktigt med kontinuitet i musikaktiviteter för att barnen ska utveckla sin förmåga att 

koncentrera sig i dessa situationer. Barnen har lättare att koncentrera sig när de är bekanta 

med rutinerna och vet ungefär vad som kommer att hända i aktiviteten. Koncentrationen är en 

viktig pusselbit för att barnen ska kunna utveckla sitt språk genom musikaliska inslag. (Ehrlin, 

2012, s. 91-92).  
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Ett av strävansmålen i förskolans läroplan framhåller vikten av att utveckla barns förmåga att 

lyssna (Skolverket, 2010, s. 10). Detta är relevant för min studie, då jag undersöker om in-

strumentalmusik kan öka barns förmåga att koncentrera sig och på så sätt användas för att 

utveckla barnens språk. Holmberg belyser att lyssnande är en förmåga som kan utvecklas ge-

nom musikstunder, där fokus ligger på lärande i musik (Holmberg, 2014, s. 75).  

Ehrlin menar att lekfulla musikaktiviteter är ett sätt att utveckla barns koncentrationsförmåga 

och samspel, samt att använda sin kropp (Ehrlin, 2012, s. 116, s. 146). Förmågan att koncent-

rera sig kan därför utvecklas i sociala samspel under musikstunder (Ehrlin, 2012, s. 147). I 

min studie utgår jag från att aktiviteter med instrumentalmusik är situationer då sociala sam-

spel kan uppstå, vilket enligt det sociokulturella perspektivet denna studie grundar sig i inne-

bär att dessa stunder är betydelsefulla för barns utveckling och lärande. Enligt Ehrlin finns det 

samband mellan musikaktiviteter och utveckling av barns koncentrationsförmåga. Till skill-

nad från Ehrlin kommer jag att inrikta mig på instrumentalmusik, samt undersöka pedagoger-

nas syn på ett eventuellt samband mellan instrumentalmusik, koncentrationsförmåga och 

språkutveckling.  

Vad min studie kan bidra med 

Den tidigare forskning jag tagit upp handlar om barns språkutveckling, musik och koncentra-

tion. Flera av de tidigare studier jag beskrivit visar exempelvis att barn genom musikaktivite-

ter kan utveckla sin förmåga att lyssna och vara uppmärksamma. I mitt examensarbete under-

söker jag huruvida barns koncentrationsförmåga kan främjas genom användning av instru-

mentalmusik, för att på så vis utveckla barnens språkliga förmåga. Detta samband är något 

den tidigare forskningen inte belyser.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Sociokulturellt perspektiv 

Jag har valt att utgå från det sociokulturella perspektivet i min studie. Jag menar att många 

musikstunder i förskolan innebär att flera barn eller barn och pedagoger involveras. På så sätt 

uppstår sociala samspel, som är en viktig grund i det sociokulturella perspektivet.  

När vi tillägnar oss nya förmågor och ny kunskap, gör vi det genom att interagera med andra 

människor. I dessa sociala samspel använder vi oss av fysiska och intellektuella verktyg som 

hjälpmedel för att förstå och verka i vår omgivning. Dessa redskap är tillsammans med 

kommunikation, eller samspel, viktiga grundstenar i lärande utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. (Säljö, 2000, s. 20-23). Eftersom språket är en betydelsefull del i människors 

kommunikation (Säljö, 2000, s. 34) menar jag att det är positivt om barnen redan tidigt 

stimuleras till koncentration för att deras språkliga utveckling ska gynnas. I min studie 

undersöker jag om instrumentalmusik används som ett verktyg för att stödja denna utveckling.  
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Mediering 

Ett begrepp som är centralt inom det sociokulturella perspektivet är mediering, eller 

medierande verktyg. Både de intellektuella och de fysiska redskapen medierar, eller 

förmedlar, en bild av vår omgivning och hjälper oss att tolka denna. Hur vi uppfattar 

verkligheten påverkas därför av de redskap vi använder oss av. (Säljö, 2000, s. 81-82). I min 

studie kommer detta begrepp till användning genom att jag undersöker om 

instrumentalmusiken kan vara ett medierande verktyg för att öka barnens koncentration och 

därigenom främja barnens språkutveckling.  

Den närmaste utvecklingszonen 

Vygotskijs begrepp den närmaste utvecklingszonen står för det avstånd mellan vad en person 

redan kan och vad han eller hon skulle kunna klara med någon form av hjälp eller 

handledning av en mer kompetent individ. I den närmaste utvecklingszonen ligger alltså 

barnets utvecklingspotential. (Askland & Sataøen, 2011, s. 249). Detta innebär att vi med 

hjälp av andra kan klara av något som skulle vara svårt att genomföra på egen hand, för att 

längre fram kunna använda våra nya erfarenheter för att behärska det själva.  (Säljö, 2000, s. 

120-124). Eftersom aktiviteter med instrumentalmusik i många fall innefattar samspel, menar 

jag att det då finns stor potential för barnen att lära av och med varandra och med vägledning 

av pedagogerna.  

Internalisering 
Internalisering betyder att barn tillägnar sig kunskap genom att tolka den nya informationen 

och göra den till sin egen. Barnet behöver vara aktivt och ta hjälp av sina sinnen i denna 

bearbetningsprocess för att kunna tillägna sig ny kunskap. (Svensson, 2009, s. 36). Jag anser 

att barnen genom att vara koncentrerade är aktiva i sin egen lärandeprocess, och att barnen på 

så sätt kan tillägna sig kunskap, tolka den och göra om den till sin egen. Salmons (2010), 

Ehrlins (2012) och Maerker Garners (2009) studier visar hur barnen lyssnar till musik och 

sedan tolkar och visualiserar den, vilket jag menar hänger samman med internalisering.  
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Metodologisk ansats och val av metod 

Urval 

I min studie avser jag att undersöka pedagogernas syn på samband mellan instrumentalmusik, 

koncentration och förskolebarns språkutveckling. Då fokus ligger på pedagogerna, valde jag 

att genomföra en enkätundersökning med just pedagoger som arbetar inom förskolan. Jag har 

valt att inte rikta mig enbart till förskollärare eftersom personalen som arbetar inom förskolan 

ofta består av flera olika yrkeskategorier. Respondenterna i min studie arbetar som förskollä-

rare, barnskötare, specialpedagog och lärare. Undersökningen genomförde jag med pedagoger 

på olika förskolor i två kommuner i sydvästra Sverige. Respondenterna består av pedagoger 

som har olika lång erfarenhet och arbetar med barn i åldrarna ett till sex år, dvs. alla de åldrar 

som finns i förskolan. Jag valde att inte inrikta mig på någon specifik ålder på barnen, efter-

som jag istället ville kunna få en bredd av pedagoger på hela förskolan. I resultatdelen kom-

mer jag att redogöra mer ingående för respondenternas olika yrkeskompetenser samt yrkeser-

farenhet.  

Datainsamlingsmetod 

Jag har valt att använda mig av den kvantitativa metoden enkäter i min undersökning för att 

uppnå mitt syfte och få svar på mina frågeställningar. De frågor jag hade med i enkäten finns 

att läsa i Bilaga 2. Eftersom jag avsett att undersöka pedagogernas syn på ett fenomen har 

enkäter varit ett lämpligt verktyg. Jag når då ut till fler respondenter än om jag exempelvis 

gjort intervjuer. Enkätsvar menar jag ger mig en större bredd på den information jag får in då 

resultatet bygger på fler individers svar. Respondenterna fyller i enkäterna utan att jag är 

närvarande, vilket jag anser är positivt eftersom jag därmed inte kan påverka dem på samma 

sätt som om jag gjort intervjuer. Deltagarna behöver således inte känna att de måste svara 

”rätt” eller bättre bara för att jag som forskare lyssnar. Även det faktum att enkäterna är 

utformade så att respondenterna är anonyma, menar jag kan bidra till att de vågar svara mer 

sanningsenligt.  

Ett problem som kan uppstå med enkäter som forskningsmetod är att någon annan än den 

enkäten är avsedd för svarar på frågorna. Detta går dessvärre inte att kontrollera eftersom jag 

inte är närvarande medan enkäten fylls i. (Bryman, 2011, s. 230). I enkätundersökningar blir 

det ofta ett bortfall (Johansson och Svedner, 2010, s. 26). För att öka chansen att få in så pass 

många svar att jag ändå kunde använda dem, lämnade jag därför ut fler enkäter än jag 

behövde få tillbaka.  

De första frågorna i enkäten handlade om vilket yrke respondenterna hade, hur lång erfarenhet 

de hade av att arbeta inom förskoleverksamhet, samt vilken ålder det var på barnen på deras 

avdelning. Dessa bakgrundsfrågor tog jag med dels för att få en naturlig och enkel inledning 

på enkäten, men även för att få en bild av respondenterna som grupp. En god spridning på 

dessa frågor menar jag skulle leda till högre grad av reliabilitet och generaliserbarhet, då 



 

9 

 

svaren kan antas gälla mer generellt. Efter bakgrundsfrågorna följde frågor som var inriktade 

mot studiens syfte och frågeställningar. I min enkät har jag övervägande slutna frågor, men 

har kompletterat med en öppen fråga där respondenten själv får formulera ett svar. Den frågan 

handlar om vilket syfte pedagogerna har med instrumentala musikaktiviteter i förskolan. I det 

fallet ville jag inte styra respondenterna mot givna alternativ, eftersom jag då skulle kunna gå 

miste om viktig information (Bryman, 2011, s. 244).  

Genomförande 

Innan jag påbörjade min undersökning formulerade jag ett informationsbrev avsett för alla 

potentiella respondenter (se Bilaga 1). I detta brev beskrev jag kort vad mitt examensarbete 

handlar om, att deltagande var frivilligt och anonymt samt hur den insamlade datan skulle 

komma att hanteras. Jag utformade enkäten i Survey&Report, vilket är det enkätverktyg som 

Karlstads universitet tillhandahåller. Jag valde att skicka ut enkäterna via internet. Det finns 

två olika typer av webbenkäter. Antingen kan enkäten bifogas i mejlet eller så skickas det med 

en direktlänk till enkäten. (Johansson & Svedner, 2010, s. 10). I min undersökning skickade 

jag ut en direktlänk.  

För att komma i kontakt med pedagogerna skickade jag informationsbrevet och enkätlänken 

till berörda förskolechefer och bad dem vidarebefordra mejlet till pedagogerna på respektive 

förskolor. På detta sätt fick även förskolecheferna möjlighet att godkänna personalens 

deltagande i undersökningen (Löfdahl, 2014, s. 36), eftersom de kunde välja att inte 

vidarebefordra informationen till dem. När några dagar återstod tills enkäten skulle stängas 

skickade jag en påminnelse till förskolecheferna, för att minska risken att de omedvetet skulle 

missa att vidarebefordra enkäten till pedagogerna. I mejlet till förskolecheferna bad jag dem 

att meddela mig när de skickat vidare informationen till sin personal, för att jag på så sätt 

skulle få en uppfattning av hur många pedagoger som nåtts av enkäten. Jag fick svar från 5 

förskolechefer. På deras förskolor arbetade totalt cirka 90 pedagoger. När enkäten stängts 

hade jag fått in 42 enkäter. Jag sammanställde mina data med hjälp av enkätverktyget 

Survey&Report. Efter att mitt examensarbete blivit godkänt kommer jag att radera mina 

insamlade data för att ytterligare säkerställa att uppgifterna inte kommer i orätta händer 

(Löfdahl, 2014, s. 38).  

Validitet  

Validitet handlar om ifall forskaren verkligen har mätt det som avses i studien (Bjereld, 

Demker & Hinnfors, 2009, s. 112). För att säkerställa validiteten har jag därför varit noggrann 

i utformningen av enkäten och formuleringen av frågorna. Jag menar att frågorna i enkäten 

varit ett bra medel för att göra en undersökning utifrån studiens syfte. Respondenterna har inte 

påverkats av mig i sina svar eftersom jag inte varit närvarande när de fyllt i enkäten. Hade jag 

istället använt mig av intervjuer som forskningsmetod skulle jag då ha riskerat att påverka 

respondenterna, eftersom jag skulle ställt frågorna personligen till pedagogerna. Eftersom jag 

använt mig av enkäter kan istället kollegor ha haft inflytande på varandra om de diskuterat 
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frågorna samtidigt som de fyllt i enkäten. Om så är fallet kan det ha påverkat validiteten 

negativt, eftersom respondenterna kanske inte svarat enbart utifrån sina egna tankar och 

erfarenheter.  

Eventuellt hade jag kunnat få ett annorlunda resultat i studien om jag vänt mig enbart till 

förskollärare. Eftersom förskollärare i sin utbildning har mer fokus på pedagogik än 

barnskötare, hade rent hypotetiskt en större andel då svarat att de ser ett samband mellan 

instrumentalmusik, koncentrationsförmåga och språkutveckling. Det faktum att jag har med 

flera olika yrkeskategorier i min undersökning menar jag dock ger en trovärdig bild av hur 

situationen ser ut i förskolan. Att vända sig till alla de personer som arbetar i förskolans 

barngrupper ger därför ett mer rättvisande resultat, eftersom jag i mitt syfte avser alla 

verksamma pedagoger som arbetar i barngrupp.  

Reliabilitet  

Om denna undersökning skulle genomföras igen, skulle jag då få samma resultat? Det är det 

som reliabilitet handlar om. Undersökningen kan ha påverkats av olika faktorer som gör att 

jag nästa gång skulle få ett annorlunda resultat. Om så skulle vara fallet är undersökningen 

inte reliabel, dvs. att resultatet inte är tillförlitligt. (Bryman, 2011, s. 49). I resultatdelen har 

jag inkluderat tabeller från undersökningen. Där har jag skrivit ut både hur många 

respondenter som svarat vilket alternativ samt hur många procent av deltagarna det motsvarar. 

Det påverkar reliabiliteten i min studie positivt eftersom det då är möjligt att utläsa det exakta 

resultatet. Hade enbart ett procenttal angetts kan det vara missvisande i de fall då en 

förhållandevis stor procent endast motsvarar ett par respondenter.  

Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet handlar om ifall resultatet från undersökningen kan antas gälla mer 

generellt eller om det bara stämmer för just de fall man studerat. För enkätundersökningar kan 

det handla om ifall man skulle få samma resultat om andra personer fyller i enkäten. (Bryman, 

2011, s. 51). Det är möjligt att jag skulle få ett något annorlunda resultat om jag skulle göra 

undersökningen med andra respondenter. Dock kom deltagarna från förskolor i två olika 

kommuner, de hade arbetat olika länge i yrket och pedagogerna var även jämnt spridda över 

vilken ålder deras barngrupp hade. Dessutom visar studiens resultat i en tydlig riktning i de 

frågor jag ställt i enkäten utifrån mitt syfte, dvs. att många svar lutade åt ett och samma håll. 

Jag menar att respondenterna därför kan antas representera en större grupp pedagoger, vilket 

innebär att undersökningens resultat troligtvis gäller även mer generellt.  

 

 

 

 



 

11 

 

Resultat och analys 
Jag kommer nedan att redogöra för resultaten av min undersökning. De frågor jag hade med i 

enkäten formulerade jag utifrån studiens syfte och frågeställningar. Frågorna handlar 

sammanfattningsvis om pedagogernas syn på instrumentalmusik, barns 

koncentrationsförmåga och språkutveckling. Detta ger mig en bild av om de är medvetna om 

ett eventuellt samband mellan dessa tre komponenter, vilket är relevant utifrån mitt syfte och 

mina frågeställningar. I tabellerna nedan har jag angivit dels hur många respondenter som 

svarat de olika alternativen, samt inom parentes hur många procent det motsvarar. För att ta 

del av enkätfrågorna i sin helhet, se Bilaga 2.  

 

Resultat fråga 1-3  

Bakgrundsfrågor 

42 pedagoger besvarade enkäten. Respondenterna bestod av 30 förskollärare, 8 barnskötare 

och 4 personer med annan utbildning, såsom specialpedagog och lärare. Av dessa personer 

hade 8 personer arbetat inom förskoleverksamhet i 0-5 år, 5 personer i 6-10 år, 4 personer i 

11-15 år, 4 personer i 16-20 år, 12 personer i 21-25 år, 3 personer i 26-30 år, 2 personer i 31-

35 år och 4 personer i 36-40 år. Respondenterna var jämnt fördelade över vilken ålder barnen 

på deras avdelning hade, dvs. att ungefär lika många respondenter arbetade med yngre barn 

som med äldre.  

 

Resultat fråga 4  

I vilka situationer förekommer instrumentalmusik på din förskola och hur ofta?  

 Aldrig Ett par 

gånger/ år 

En gång/ 

månad 

En gång/ 

vecka 

2-4 gånger/ 

vecka 

Varje dag 

Samling 7 (16,7 %) 7 (16,7 %) 7 (16,7 %) 7 (16,7 %) 10 (23,8 %) 4 (9,5 %) 

Fri lek 9 (21,4 %) 6 (14,3 %) 7 (16,7 %) 6 (14,3 %) 8 (19,0 %) 6 (14,3 %) 

Frukost  32 (78,0%) 2 (4,9 %) 2 (4,9 %) 0 (0 %) 1 (2,4 %) 4 (9,8 %) 

Fruktstund  21 (51,2 %) 9 (22,0 %) 1 (2,4 %) 1 (2,4 %) 5 (12,2 %) 4 (9,8 %) 

Lunch  32 (78,0 %) 0 (0,0 %) 1 (2,4 %) 1 (2,4 %) 2 (4,9 %) 5 (12,2 %) 

Mellanmål  34 (82,9 %) 0 (0,0 %) 1 (2,4 %) 1 (2,4 %) 1 (2,4 %)  4 (9,8 %) 

Vila 6 (14,6 %) 4 (9,8 %) 5 (12,2 %) 2 (4,9 %) 5 (12,2 %) 19 (46,3 %) 

Rörelsestund  3 (7,1 %) 6 (14,3 %) 8 (19,0 %) 13 (31,0 %) 9 (21,4 %) 3 (7,1 %) 

Utomhus  23 (56,1 %) 8 (19,5 %) 3 (7,3 %) 0 (0,0 %) 3 (7,3 %) 4 (9,8 %) 

Skapande 12 (29,3 %) 11 (26,8 %) 10 (24,4 %) 5 (12,2 %) 2 (4,9 %) 1 (2,4 %) 

Tambursituationer 34 (81,0 %) 1 (2,4 %) 2 (4,8 %) 0 (0,0 %) 1 (2,4 %) 4 (9,5 %) 

Instrumentalmusik är vanligast förekommande under vilan på förskolorna. 85,4 % anger att 

instrumentalmusik förekommer i denna situation, varav hela 46,3% svarade att de använder 

det under vilan varje dag. 14,6% lyssnar dock aldrig på instrumentalmusik på vilan. Vad gäller 

rörelsestunder så används instrumentalmusik någon gång av 92,9 % av respondenterna. Det 

vanligaste är att det används en till flera gånger per vecka. I samlingar och i den fria leken var 
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respondenternas svar jämnt fördelade över de olika alternativen, vilket innebär att de flesta 

använder instrumentalmusik i dessa situationer fast olika ofta. Dock svarade 16,7% att de 

aldrig använder instrumentalmusik i samlingar och 21,4% använder det aldrig i fri lek. I 

skapande verksamhet förekommer instrumentalmusik hos 70,7 % av respondenterna. Det 

vanligaste är att det då används ett par gånger per år eller en gång per månad. De situationer 

där instrumentalmusik var minst förekommande var vid måltider, tambursituationer och 

utomhus. Övriga situationer med instrumentalt musikinnehåll som lyftes av respondenterna 

var städning och musikstunder.  

 

Resultat fråga 5  

Hur lyssnar ni på instrumentalmusik på din förskola?  

Inte alls 0 (0,0 %) 

CD 39 (92,9 %) 

Kassettband 2 (4,8 %) 

Surfplatta 33 (78,6 %) 

TV 4 (9,5 %) 

Pedagog spelar 22 (52,4 %) 

Barn spelar  12 (28,6 %) 

Annat 4 (9,5 %) 

De flesta lyssnar på instrumentalmusik på CD, surfplatta eller genom att en pedagog spelar. 

Nära 30 % av respondenterna svarade även att barnen spelar instrumentalmusik. Övriga sätt 

att lyssna på instrumentalmusik som lyftes av pedagogerna är Spotify via telefon kopplad till 

högtalare, smartboard och Apple TV.  

 

Resultat fråga 6  

Vilket anser du är det främsta syftet med att använda instrumentalmusik i 

förskoleverksamheten?   

Detta var en öppen fråga i enkäten, vilket innebär att pedagogerna själva fick formulera sina 

tankar utan några fasta svarsalternativ att ta hänsyn till. I respondenternas svar finns några 

större tydliga teman att utläsa. Jag kommer inte att redogöra för alla svar, utan endast ta med 

några exempel. Anledningen till detta är att många svar går in i flera teman, vilket innebär att 

det skulle bli svårare att redogöra för ett tema i taget om samtliga svar redovisades. Jag har 

istället valt att lyfta fram svar som på ett bra sätt sammanfattar vad många anser inom varje 

tema.  

 

Det vanligaste syftet med att använda sig av instrumentalmusik är enligt respondenterna att 

skapa lugn och ro, avslappning och att barngruppen ska få varva ner.  

Avkopplande att lyssna på musik utan någon som sjunger. Viktigt att barnen får någon stund på dagen 

då de kan koppla av helt. Ett tag hade vi alltid lugn musik under vilan vilket var väldigt bra.  
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Den näst vanligaste anledningen handlar om atmosfären och stämningen på förskolan. 

Respondenterna nämner ord som glädje, gemenskap, trygghet, harmoni och en av 

pedagogerna skriver även att musik är något som förenar människor.  

Det sprider glädje, lycka, glada barn och pedagoger samt att det bidrar till en positiv atmosfär där alla 

känner sig välkomna!  

Alla kan lättare vara med oavsett språkliga hinder.  

Man når barnen på ett spontant sätt och de flesta kan vara med och bidra med något. Sång och musik 

förenar oss alla.  

 

Nästa tema är kreativitet. Det handlar då om att öppna sinnena och stimulera barnens fantasi. 

Respondenterna menar att barnen genom att lyssna på instrumentalmusik kan skapa egna 

bilder utifrån musiken. En respondent anser även att musik kan ge tillfälle för reflektion.  

Idag använder jag mest lugn musik för att få en avslappnad stämning där barnen kan tänka sig in i 

musiken och få inre bilder.  

 

Ett annat tema är att utveckla barnens musikaliska förmåga. Flera respondenter lyfter då takt, 

rytm och att ge barnen möjlighet att lyssna på olika typer av musik.  

Få barnen att känna rytm och takt och lyssna på olika instrument.  

Upplevelsen av att kunna njuta av olika former av musik.  

 

Förutom dessa fyra teman lyfter några få respondenter att instrumentalmusik kan vara ett sätt 

att utveckla barnens språk, samt att det kan användas när fokus ligger på inlärning av 

exempelvis läsning och matematik. Dessutom menar vissa att syftet är att utveckla barnens 

lyssnande. Följande svar från en respondent ger en bra sammanfattning av vad många av 

pedagogerna anser är syftet med att använda instrumentalmusik i förskolan, dvs. att skapa 

lugn, god atmosfär, kreativitet och musikaliskt lärande hos barnen.  

Känna rytm och takt och glädje när barn får spela själva… Eller skapa lugn och ro när vi lyssnar på 

musik och ligger ner. Att lyssna till musik väcker ju något inom oss… Livlighet, lugn, kanske 

koncentration… Musik skapar olika stämningar.  
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Resultat fråga 7 

Hur upplever du barns koncentrationsförmåga i följande situationer på din förskola?   

Denna fråga har jag med i enkäten för att kunna jämföra med fråga 4, dvs. jämföra om det 

finns samband mellan i vilka situationer instrumentalmusik används och om barnen upplevs 

som koncentrerade eller inte i dessa fall.  

 Dålig Mindre bra Bra Mycket bra 

Samling 0 (0,0 %) 8 (19,5 %) 27 (65,9 %) 6 (14,6 %) 

Fri lek 0 (0,0 %) 4 (9,8 %) 30 (73,2 %) 7 (17,1 %) 

Frukost  0 (0,0 %) 2 (5,0 %) 34 (85,0 %) 4 (10,0 %) 

Fruktstund  1 (2,5 %) 2 (5,0 %) 31 (77,5 %) 6 (15,0 %) 

Lunch  0 (0,0 %) 3 (7,5 %) 32 (80,0 %) 5 (12,5 %) 

Mellanmål  0 (0,0 %) 4 (10,0 %) 30 (75,0 %) 6 (15,0 %) 

Vila 0 (0,0 %) 4 (10,0 %) 18 (45,0 %) 18 (45,0 %) 

Rörelsestund  0 (0,0 %) 1 (2,4 %) 25 (61,0 %) 15 (36,6 %) 

Utomhus  0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 19 (46,3 %) 22 (53,7 %) 

Skapande 0 (0,0 %) 1 (2,4 %) 31 (75,6 %) 9 (22,0 %) 

Tambursituationer 3 (7,5 %) 15 (37,5 %) 21 (52,5 %) 1 (2,5 %) 

Den situation då respondenterna upplever att barnen har svårast att koncentrera sig är i 

tambursituationer. Hela 45 %, alltså nära hälften av pedagogerna, menar att 

koncentrationsförmågan då är mindre bra eller dålig. I alla övriga nämnda situationer upplevs 

barnens koncentrationsförmåga i större utsträckning som bra eller mycket bra. I samlingar har 

80,5 % svarat att de upplever barnens förmåga att koncentrera sig som bra eller mycket bra. 

Vad gäller rörelsestund och skapande, så upplever 97,6 % av respondenterna barnens 

koncentrationsförmåga som bra eller mycket bra. I den fria leken samt måltidssituationerna 

menar drygt 90 % av pedagogerna är tillfällen då koncentrationsförmågan antingen är bra 

eller mycket bra. Även under vilan upplevs barnens förmåga att koncentrera sig som bra eller 

mycket bra av 90 % av respondenterna. Utomhus anser samtliga respondenter, alltså 100 %, 

att barnens koncentrationsförmåga är bra eller mycket bra.  

Värt att poängtera är att vilan och utomhus är de situationer där flest respondenter anser att 

barnen är mycket koncentrerade. 45 % har svarat att barnens koncentrationsförmåga är 

mycket bra under vilan medan 53,7 % har valt samma alternativ för utomhusvistelse.  

En av respondenterna upplevde att det var svårt att besvara denna fråga genom de fasta 

svarsalternativen och skrev därför ett eget svar. Denna informant menade att olika barn har 

olika lätt eller svårt att koncentrera sig, samt att pedagoger har olika förmåga att fånga och 

hålla kvar barnens intresse. Respondenten ansåg därför att koncentrationsnivån i de olika 

situationerna beror på vilka barn och vilka pedagoger som deltar.  
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Resultat fråga 8a 

Hur stor vikt anser du att instrumentalmusik har för utvecklingen av barns kroppsspråk?   

Ingen vikt 0 (0,0 %) 

Liten vikt 12 (30,0 %) 

Stor vikt 21 (52,5 %) 

Mycket stor vikt 7 (17,5 %) 

Samtliga respondenter svarar att instrumentalmusik är av betydelse för utvecklingen av barns 

kroppsspråk. Totalt 70 % menar att instrumentalmusiken i detta fall är av stor eller mycket 

stor vikt, medan 30 % tycker att den är av liten vikt.  

 

Resultat fråga 8b 

Hur stor vikt anser du att instrumentalmusik har för utvecklingen av barns verbala språk?   

Här kan vi se att resultatet skiftar något från föregående fråga. 

Ingen vikt 1 (2,5 %) 

Liten vikt 15 (37,5 %) 

Stor vikt 20 (50,0 %) 

Mycket stor vikt 4 (10,0 %) 

Bland de tillfrågade pedagogerna är 37,5 % av uppfattningen att instrumentalmusik har liten 

betydelse för barns verbala språkutveckling, medan 60 % anser att den är av stor eller mycket 

stor vikt. Endast en av respondenterna ser inget samband mellan verbal språkutveckling och 

instrumentalmusik.  

 

Resultat fråga 8c 

Hur stor vikt anser du att instrumentalmusik har för utvecklingen av barns 

koncentrationsförmåga?   

Beträffande den här frågan ser samtliga respondenter ett samband mellan barns förmåga att 

koncentrera sig och användande av instrumentalmusik. 

Ingen vikt 0 (0,0 %) 

Liten vikt 10 (25,0 %) 

Stor vikt 22 (55,0 %) 

Mycket stor vikt 8 (20,0 %) 

Enligt 75 % av de tillfrågade har instrumentalmusik stor eller mycket stor betydelse för barns 

koncentrationsförmåga, medan 25 % däremot menar att instrumentalmusik endast är av liten 

vikt i detta fall.   
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Resultat fråga 9 

Hur stor vikt anser du att koncentrationsförmågan har för barns möjligheter till 

språkutveckling?   

Majoriteten av respondenterna ser koncentrationsförmåga som en viktig pusselbit i barns 

språkutveckling. 

Ingen vikt 0 (0,0 %) 

Liten vikt 2 (4,9 %) 

Stor vikt 27 (65,9 %) 

Mycket stor vikt 12 (29,3 %) 

Hela 65,9 % svarar att koncentrationsförmågan är av stor vikt och 29,3 % tillskriver den 

mycket stor vikt. Totalt menar alltså 95,2 % av respondenterna att språkutvecklingen påverkas 

till stor eller mycket stor del av koncentrationsförmågan. Endast 2 personer, motsvarande 4,9 

% av de tillfrågade, ansåg att koncentrationsförmågan är av liten vikt för barns 

språkutveckling. Inte en enda respondent ansåg att koncentrationsförmågan helt saknar 

betydelse för språkutvecklingen.  

 

Slutsatser 

I detta avsnitt kommer jag att dra slutsatser utifrån resultatet av min undersökning kopplat till 

studiens frågeställningar.  

Frågeställning 1  

I vilken utsträckning och på vilket sätt används instrumentalmusik i förskolan?  

Instrumentalmusik förekommer i olika utsträckning i olika situationer på förskolorna. Vilan är 

det tillfälle där flest använder instrumentalmusik, nära hälften har det varje dag. Det är även 

ett vanligt förekommande inslag under rörelsestunder, samlingar och fri lek. I skapande 

verksamhet används instrumentalmusik mer sällan, men det förekommer dock hos de allra 

flesta respondenterna. Tambursituationer är de tillfällen då instrumentalmusik förekommer i 

minst utsträckning, följt av måltider och utomhusvistelse.  

Instrumentalmusik används i första hand av de pedagoger som deltagit i studien som ett 

verktyg för att skapa lugn och avkoppling, men även för att skapa god atmosfär och stämning 

på förskolan. Andra syften med instrumentalmusik är att väcka barnens kreativitet, samt att 

utveckla deras musikaliska lärande.  

CD är tydligt framträdande det vanligaste sättet att lyssna på instrumentalmusik på 

förskolorna, men även musiklyssning via surfplatta eller att en pedagog spelar för barnen 

förekommer i stor utsträckning. Dessutom är det ganska vanligt att barnen själva får spela på 

instrument. Dessa olika sätt att lyssna på instrumentalmusik menar jag fungerar som fysiska 

medierande verktyg som möjliggör barnens musiklyssnande. I min diskussion kommer jag att 
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koppla detta till det sociala samspelet, som inom det sociokulturella perspektivet är 

grundläggande för barns lärande och utveckling.  

Frågeställning 2  

Vilka eventuella samband ser pedagoger mellan instrumentalmusik och barns 

språkutveckling?  

I stort sett samtliga pedagoger som deltagit menar att instrumentalmusik i någon utsträckning 

påverkar barns språkliga utveckling, både för det verbala språket och för kroppsspråket. Totalt 

sett anser respondenterna att instrumentalmusik är något mer värdefull för utvecklingen av 

barns kroppsspråk än för att stärka deras verbala språk. Några respondenter framhåller dock 

att ett syfte med att använda instrumentalmusik är att främja barnens språkutveckling samt att 

instrumentalmusik kan vara ett sätt att inkludera de barn som har någon form av språkliga 

begränsningar. För några deltagare är syftet med instrumentalmusik istället att utveckla 

barnens förmåga att lyssna.  

Frågeställning 3  

Hur används instrumentalmusik som ett verktyg för att öka barns koncentration och 

därigenom stimulera deras språkutveckling, enligt pedagogerna?  

I alla situationer utom utomhusvistelse och måltider går det att se någon form av samband 

mellan användandet av instrumentalmusik och barnens koncentrationsförmåga. Utomhus och 

under måltider upplevs barnen som koncentrerade trots att det inte är så vanligt att använda 

instrumentalmusik i dessa situationer. När pedagogerna med egna ord fick beskriva sitt 

främsta syfte med att använda instrumentalmusik var det endast en respondent som nämnde 

just koncentration. Koncentration verkar därmed inte vara huvudsyftet med användandet av 

instrumentalmusik i förskolan. Trots detta anser majoriteten av respondenterna att 

instrumentalmusik har stor eller mycket stor betydelse för utvecklingen av barns 

koncentrationsförmåga. Samtliga deltagare anser att koncentrationsförmågan i någon grad är 

betydelsefull för barns språkliga utveckling.  

Sammanfattande slutsats 

Avsikten med denna studie har varit att undersöka huruvida pedagoger arbetar medvetet med 

instrumentalmusik som ett verktyg för att främja barnens språkutveckling, genom att med 

hjälp av instrumentalmusiken öka barnens koncentrationsförmåga. Min undersökning visar att 

instrumentalmusik enligt pedagogerna kan användas som ett medel för att främja barnens 

koncentrationsförmåga, samt att de anser att koncentrationsförmågan i sin tur har positiv 

inverkan på barnens språkutveckling. Men resultaten av min enkät tyder på att inte alla 

respondenter gör den kopplingen hela vägen. De flesta ser sambandet mellan 

instrumentalmusik och koncentration respektive mellan koncentration och språkutveckling, 

men inte mellan alla tre komponenterna. Därmed kan slutsatsen dras att pedagogerna inte 

medvetet utnyttjar detta samband för att stödja barnens språkutveckling.  
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Diskussion 
Denna studie påvisar fyra teman gällande varför instrumentalmusik används i förskolan. 

Dessa teman är avslappning, att skapa en god atmosfär, kreativitet och musikaliskt lärande 

hos barnen. Vanligast förekommande är att genom instrumentalmusik försöka få barnen att 

koppla av. Här syns en tydlig koppling till Holmbergs studie, där hon beskriver lärande med 

musik (Holmberg, 2014, s. 74), vilket alltså är det mest framträdande syftet med att använda 

instrumentalmusik i förskolan i min studie. Ehrlin och Salmon tar enbart upp musik som ett 

redskap för lärande inom andra områden (Ehrlin, 2012, s. 144; Salmon, 2010, s. 943-944), 

alltså lärande med musik. Detta tyder på att det är det vanligaste syftet med musik, inte bara 

för de pedagoger som deltagit i min undersökning utan även mer generellt.  

Men vad innebär då detta för förskolebarnen och verksamheten? Kan det vara så att 

pedagoger inte ser instrumentalmusikens egenvärde och därför inte heller ser alla de 

möjligheter till användningsområden som finns? Detta menar jag skulle kunna leda till att 

barnen inte får chans att uppleva musiken på samma sätt som om pedagogerna hade tagit fasta 

på instrumentalmusiken som värdefullt i sig självt.  

De övriga teman som framkommit i min studie är att med hjälp av instrumentalmusik uppnå 

en viss stämning eller atmosfär på förskolan, uppmuntra barnen till kreativitet och att utveckla 

deras musikaliska förmåga. Detta betyder att pedagogerna i vissa fall även ser att 

instrumentalmusik har ett egenvärde, även om det inte är det främsta syftet. Holmbergs (2014) 

studie, där ett bredare perspektiv på hur musik kan användas framträder, visar att det finns så 

många fler sidor av musik än att endast fungera som ett medierande verktyg. I viss mån anser 

pedagogerna i min undersökning att det är viktigt att lägga fokus på det Holmberg kallar 

lärande i och om musik, där musikens innehåll är i centrum, eftersom syftet med 

instrumentalmusik för flera respondenter är att utveckla barnens musikaliska förmåga. Jag 

anser att temat kreativitet skulle kunna stämma in på det Holmberg beskriver som lärande 

genom musik, eftersom jag menar att kreativitet och utforskande går hand i hand. Samtidigt 

passar både kreativitet och temat om att få en viss stämning in på Holmbergs begrepp lärande 

med musik, eftersom avsikten trots allt då är att använda instrumentalmusik som ett verktyg 

för något annat än musikaliskt lärande.  

Enligt min undersökning förekommer olika fysiska medierande verktyg för lyssna på 

instrumentalmusik i förskoleverksamhet. CD och surfplattor används ofta i detta ändamål, 

men i många fall är det istället pedagoger eller barn som själva står för musikinslagen. Inom 

det sociokulturella perspektivet ses samspel som en otroligt viktig pusselbit för utveckling och 

lärande (Säljö, 2000, s. 21-23). Därför anser jag att det är relevant att ställa sig frågan om 

vilka möjligheter till sociala samspel som finns i dessa musikstunder. Jag menar att 

hjälpmedel som surfplatta och CD gör det möjligt för barnen att röra sig till 

instrumentalmusiken eftersom de då inte själva spelar på något instrument. Detta gäller 

naturligtvis även då pedagoger spelar för barnen. Maerker Garner (2009, s. 46-50) menar att 

barnen på detta sätt får använda sina kroppar för att lyssna på, tolka och uppleva musiken. När 
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barnen spelar på instrument kan de istället skapa musik tillsammans, vilket jag menar också 

leder till att sociala samspel uppstår. Då får de även möjlighet att själva berätta något genom 

musiken, istället för att tolka det någon annan spelar. Detta anser jag är ett sätt för barnen att 

utveckla sin språkliga förmåga. Jag menar följaktligen att alla dessa sätt att lyssna på musik 

möjliggör sociala samspel, fast på olika sätt. Detta resonemang kan kopplas till det 

sociokulturella begreppet internalisering, då barnen genom dessa samspel och genom att på 

olika sätt tolka instrumentalmusiken är aktiva i sin lärandeprocess (Svensson, 2009, s. 36). 

Enligt Ehrlin kan samspel i musikaktiviteter utveckla koncentrationsförmågan (Ehrlin, 2012, 

s. 147). På detta sätt kan instrumentalmusiken användas som ett medierande verktyg för att 

stärka koncentrationsförmågan hos förskolebarnen. Jag menar att barnen då de lyssnar till, 

tolkar eller berättar något genom musik är aktiva i sin egen utveckling inom både språk och 

koncentration.  

Förskolans läroplan betonar barngruppens betydelse och pedagogernas vägledande roll i 

barnens lärande och utveckling (Skolverket, 2010, s. 7). Här går det att dra paralleller till 

begreppet ”den närmaste utvecklingszonen”. Eftersom det i ovan nämnda situationer finns 

goda möjligheter till sociala samspel, menar jag att barnen då kan lära av och med varandra 

eller av pedagogerna, vilket leder till att de kan klara av mer än de hade gjort om de varit helt 

ensamma (Askland & Sataøen, 2011, s. 249). På detta sätt kan alltså instrumentala 

musikaktiviteter utgöra tillfällen för sociala samspel och bidra till att öka 

koncentrationsförmågan hos barnen (Ehrlin, 2012, s. 147), vilket jag menar i sin tur öppnar 

vägar för språkutveckling.  

Denna studie visar samband mellan instrumentalmusik och i hur stor utsträckning barnen har 

upplevts vara koncentrerade i alla situationer med undantag för utomhusvistelse och måltider. 

Att detta samband inte går att utläsa i samtliga situationer tyder på att det även finns andra 

aspekter som spelar in och påverkar barnens koncentrationsförmåga i positiv eller negativ 

riktning. Det har alltså inte enbart att göra med om instrumentalmusik används eller inte.  

Ehrlin (2012, s. 91-92) lyfter kontinuitet som en viktig pusselbit för koncentrationsförmågan. 

Måltider är situationer som återkommer flera gånger om dagen på förskolan, vilket leder till 

att barnen vet vad som väntar och känner igen rutinen. Dessa faktorer leder enligt Ehrlin till 

ökad koncentrationsförmåga (Ehrlin, 2012, s. 91-92). Jag menar att kontinuitet därför skulle 

kunna vara en orsak till att exempelvis matsituationer upplevs som tillfällen då barnen är 

koncentrerade, trots att det då är ovanligt att lyssna på instrumentalmusik.  

Andra situationer där pedagogerna upplever att barnen är koncentrerade är exempelvis 

utevistelse och rörelsestunder. Kan den goda koncentrationsförmågan då bero på att barnen är 

engagerade i leken eller aktiviteten och därför är koncentrerade? Dessa stunder menar jag 

även präglas av samspel eftersom barnen leker eller deltar i en aktivitet tillsammans.  

Tambursituationer, vilket är det tillfälle där koncentrationsförmågan upplevs som sämst, 

menar jag dock också kan innebära samspel. Som jag nämnt tidigare så kan kontinuitet bidra 

till ökad koncentration (Ehrlin, 2012, s. 91-92). Jag menar att tambursituationer är ganska lika 
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från dag till dag, vilket därför borde leda till att barnen är koncentrerade. Att barnen inte 

upplevs som koncentrerade i denna situation tyder på att koncentrationsförmågan inte enbart 

påverkas av om instrumentalmusik används eller inte, eller om det finns kontinuitet och 

rutiner. Däremot visar min studie att instrumentalmusik är mycket ovanligt i 

tambursituationer. Jag menar därför att det skulle vara värt att prova om instrumentalmusik 

kan vara ett medierande verktyg för att öka koncentrationen i dessa situationer.  

Många respondenter kopplar samman instrumentalmusik med lugn. En reflektion i detta 

sammanhang är om pedagoger av den anledningen begränsar användningen av 

instrumentalmusik och tappar bort instrumentalmusikens möjligheter. Detta skulle kunna 

innebära att pedagoger fastnar i att använda instrumentalmusik som ett medierande verktyg 

för att skapa lugn. Dock visar resultatet från min undersökning att de även har andra syften 

med instrumentalmusik, vilket därmed kan betyda att pedagoger ser instrumentalmusikens 

potential men genom sin erfarenhet finner den som mest lämpad att använda just för att skapa 

lugn exempelvis under vilan.  

Min undersökning visar att pedagoger anser att instrumentalmusik är viktig för utvecklingen 

av både kroppsspråk och verbalt språk. Detta resultat bekräftar Ehrlins forskning, vilken 

också poängterar sambandet mellan musik och kroppsspråksutveckling (Ehrlin, 2012, s. 116). 

Dock är det relevant att betona att 30 % av respondenterna i min studie anser att 

instrumentalmusiken har liten vikt för utvecklingen av barns kroppsspråk. I det 

informationsbrev som lämnades ut till respondenterna skrev jag att jag avsåg att undersöka 

”pedagogers syn på musikens betydelse för barns språkutveckling”. Respondenterna kan då 

ha påverkats att tro att de förväntas anse att instrumentalmusik har stor eller mycket stor vikt 

för barns språkutveckling, vilket skulle kunna förklara den stora procent som såg 

instrumentalmusik som viktig för detta ändamål.  

En respondent nämner ”kanske koncentration” som ett syfte med att använda 

instrumentalmusik i förskolan. Detta tyder på att pedagogen menar att instrumentalmusik kan 

användas som ett medierande verktyg för att utveckla barns koncentrationsförmåga. Kanske 

ser denna respondent sambandet mellan instrumentalmusik, koncentrationsförmåga och 

språkutveckling? Detta går dock inte att helt konstatera eftersom enkätverktyget inte 

tillhandahåller möjligheten att se enskilda individers enkäter i sin helhet. Det går dock att 

utläsa av respondentens svar på fråga 6 att hon eller han ser stor potential i 

instrumentalmusiken, då pedagogen nämner alla de fyra teman jag identifierat gällande 

pedagogers syfte med instrumentalmusik.  

Min studie visar att pedagoger anser att instrumentalmusik kan användas som verktyg för att 

öka koncentrationen, samt att koncentration enligt pedagogerna är till hjälp för 

språkutveckling. Däremot är det inte lika många som ser hela sambandskedjan mellan 

instrumentalmusik, koncentration och språkutveckling. Detta tyder på att det inte är så vanligt 

förekommande att instrumentalmusik används i förskolor på just detta sätt. Vad innebär då 

detta? Vad får det för konsekvenser för verksamheten? Enligt de resultat som framkommit i 

min studie upplevs barnen i flera situationer som koncentrerade. Detta tyder på att 
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pedagogerna har andra strategier förutom instrumentalmusik för att öka barns 

koncentrationsförmåga. Jag menar att det är sannolikt att pedagoger som själva har ett starkt 

intresse för musik eller metoder för att främja barns språkutveckling, i större grad ser de 

fördelar instrumentalmusik kan ha för koncentration och språkutveckling. Eftersom både 

denna och tidigare studier (Dahlbäck, 2011; Ehrlin, 2012; Holmberg, 2014; Maerker Garner, 

2009; Salmon, 2010) framhåller musik som ett sätt att främja barns utveckling och lärande, 

menar jag att det är viktigt att pedagoger i förskolan är medvetna om musikens betydelse och 

komplexitet.   

En relevant fråga att ställa sig är hur det kommer sig att pedagoger inte verkar se ett samband 

mellan instrumentalmusik, koncentration och barns språkutveckling. Denna koppling är inget 

den tidigare forskning jag tagit upp bevisar, vilket skulle kunna tyda på att det egentligen inte 

finns ett sådant samband. Alternativt finns kopplingen fast ingen tidigare har studerat det, 

vilket kan innebära att pedagogerna inte har tänkt på den möjligheten. Jag anser att det är 

positivt ju fler som ser instrumentalmusikens potential och jag menar att alla de insikter 

pedagoger får stärker deras kompetens, vilket leder till att verksamheten utvecklas och 

förbättras.  

Sammanfattning 

Det finns många användningsområden för instrumentalmusik i förskolan. Aktiviteter med 

instrumentalmusik ger goda möjligheter till sociala samspel för barnen, vilket är positivt för 

deras utveckling inom språk. Det finns samband mellan användandet av instrumentalmusik 

och barnens förmåga att koncentrera sig, men det finns även andra orsaker till att barnen 

upplevs vara koncentrerade eller okoncentrerade. Det kan då handla om exempelvis rutiner 

och kontinuitet i situationerna, men det finns troligtvis fler faktorer som spelar in. Som svar 

på mitt syfte används inte instrumentalmusiken i någon större utsträckning på ett medvetet 

sätt av pedagogerna för att stimulera till koncentration och därmed skapa möjligheter för att 

främja barns språkutveckling.  

Kritisk granskning av mitt arbete 

Förskolecheferna fick i uppdrag att vidarebefordra min enkät till personalen på respektive 

förskolor, vilket innebar att jag inte hade full kontroll över hur många pedagoger som fick 

tillgång till enkäten. Trots att jag bad förskolecheferna att meddela mig när de vidarebefordrat 

informationen till sin personal är det svårt att avgöra exakt hur många pedagoger som fått 

enkäten. Om exempelvis någon eller några förskolechefer vidarebefordrat informationen men 

inte meddelat mig det, ökar det bortfallsprocenten i studien eftersom jag inte räknat dessa 

pedagoger som potentiella respondenter. Hade jag exempelvis istället inriktat mig på ett fåtal 

förskolor och personligen gått dit och delat ut enkäten, hade jag haft större möjlighet att veta 

hur många som fått enkäten.  

Alla tillfrågade respondenter besvarade inte enkäten. Detta bortfall kan ha flera orsaker. 

Exempelvis kan det bero på enkättrötthet (Johansson & Svedner, 2010, s. 26), dvs. att 



 

22 

 

pedagogerna redan fått många enkäter senaste tiden vilket kan ha medfört att de valde att inte 

besvara min enkät. En av förskolecheferna berättade att det var personalbrist på hennes 

förskola, vilket troligtvis skulle leda till att personalen inte hann med att besvara enkäten. 

Detta skulle kunna vara orsaken även i fler fall än enbart den förskolan.  

På vissa frågor i min enkätundersökning avstod några respondenter från att svara. Den fråga 

där bortfallet var störst var fråga 6. Just det var en öppen fråga, vilket skulle kunna förklara 

bortfallet. Respondenterna skulle då själva formulera ett svar, vilket vissa exempelvis kan ha 

upplevt som tidskrävande. Dock gick det trots detta bortfall att se ett tydligt mönster och 

identifiera teman utifrån de svar som inkommit, vilket jag menar innebär att resultatet från 

den frågan ändå är tillförlitligt. Resultatet hade därför troligtvis inte skiljt sig så mycket även 

om alla respondenter valt att skriva ett svar.  

Förslag till fortsatt forskning 

I min studie har jag utgått från pedagogernas uppfattningar och upplevelser. Ett alternativ till 

fortsatt forskning skulle vara att istället utgå från barnens perspektiv. Man skulle då kunna 

undersöka hur barnen upplever att de påverkas av instrumentalmusik, exempelvis om de 

känner att de blir koncentrerade eller inte. Man skulle även kunna jämföra med musik som 

inte är instrumental.  

Jag har i detta examensarbete fokuserat på samband mellan instrumentalmusik, 

koncentrationsförmåga och språkutveckling under förskoletiden. Ett förslag till fortsatt 

forskning är att undersöka om det finns samband mellan ungdomars eller vuxnas 

koncentration och språkliga förmåga och i hur stor utsträckning de lyssnat på musik som barn. 

Detta vore intressant då det ger en bild av instrumentalmusikens betydelse i ett längre 

tidsperspektiv.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Informationsbrev  

Till pedagoger på förskolor i kommun A och B: 

  

Jag heter Malin Fransson och läser till förskollärare på Karlstads universitet och jag går nu 

termin sex av sju. Under våren arbetar jag med att skriva mitt examensarbete, vilket handlar 

om pedagogers syn på musikens betydelse för barns språkutveckling.  

 

För att ta reda på mer om detta har jag valt att göra en enkätundersökning med hjälp av er som 

arbetar som pedagoger på olika förskolor i kommun A och B. Deltagande i studien är 

frivilligt, och så länge ni inte fyllt i och skickat in en enkät kan ni välja att inte delta. Alla 

deltagare kommer att vara anonyma, vilket innebär att inte heller jag kan se vem som har 

svarat på enkäterna. Svaren på enkäterna kommer enbart att användas i detta examensarbete. 

När mitt examensarbete blivit godkänt kommer jag att förstöra all insamlad data. Det färdiga 

examensarbetet kommer att finns tillgängligt via biblioteket på Karlstads universitet.  

 

För att besvara enkäten, följ denna länk: https://sunet.artologik.net/kau/Survey/5762 

Enkäten går att besvara t.o.m. fredagen den 24 april 2015.  

 

Stort tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

Malin Fransson 
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Bilaga 2: Enkätfrågor 

1. Yrkestitel 

o Barnledare 

o Barnskötare 

o Förskollärare 

o Annan  

Om du svarat ”annan” yrkestitel, ange vilken:  

 

2. Antal yrkesverksamma år inom förskoleverksamhet 

o 0-5 år 

o 6-10 år 

o 11-15 år 

o 16-20 år 

o 21-25 år 

o 26-30 år 

o 31-35 år 

o 36-40 år 

o 41 år eller mer 

 

3. Vilken ålder är barnen på din avdelning? (Kryssa i ett eller flera alternativ.) 

o 1 år 

o 2 år 

o 3 år 

o 4 år 

o 5 år 

o 6 år 

 

4. I vilka situationer förekommer instrumentalmusik på din förskola och hur ofta? 

 Aldrig Ett par 

gånger/ år 

En gång/ 

månad 

En gång/ 

vecka 

2-4 gånger/ 

vecka 

Varje dag 

Samling       

Fri lek       

Frukost        

Fruktstund        

Lunch        

Mellanmål        

Rörelsestund       

Vila        

Utomhus        

Skapande       

Tambursituationer       

Andra situationer:  
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5. Hur lyssnar ni på instrumentalmusik på din förskola? (Kryssa i ett eller flera alternativ.)  

o Inte alls 

o CD 

o Kassettband 

o Surfplatta 

o TV 

o Pedagog spelar 

o Barn spelar 

o Annat  

Om du svarat ”annat”, ange hur:  

 

6. Vilket anser du är det främsta syftet med att använda instrumentalmusik i 

förskoleverksamheten?  

 

7. Hur upplever du barns koncentrationsförmåga i följande situationer på din förskola? 

 Dålig Mindre bra Bra Mycket bra 

Samling     

Fri lek     

Frukost      

Fruktstund      

Lunch      

Mellanmål      

Vila     

Rörelsestund      

Utomhus      

Skapande     

Tambursituationer     

 

8a. Hur stor vikt anser du att instrumentalmusik har för utvecklingen av barns kroppsspråk?  

o Ingen vikt 

o Liten vikt 

o Stor vikt 

o Mycket stor vikt 

 

8b. Hur stor vikt anser du att instrumentalmusik har för utvecklingen av barns verbala språk?  

o Ingen vikt 

o Liten vikt 

o Stor vikt 

o Mycket stor vikt 

 

 

 



 

27 

 

8c. Hur stor vikt anser du att instrumentalmusik har för utvecklingen av barns 

koncentrationsförmåga?  

o Ingen vikt 

o Liten vikt 

o Stor vikt 

o Mycket stor vikt 

 

9. Hur stor vikt anser du att koncentrationsförmågan har för barns möjligheter till 

språkutveckling?  

o Ingen vikt 

o Liten vikt 

o Stor vikt 

o Mycket stor vikt 
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Bilaga 3: Förklaring av förskolebegrepp i enkätfrågorna 

Jag kommer i detta avsnitt att kort förklara vad jag menar med vissa begrepp som jag använt 

mig av i mina enkätfrågor.  

Samling innebär att barn och pedagoger samlas tillsammans för en stund av gemenskap. Ofta 

är det en eller flera pedagoger som håller i samlingen. På många förskolor förekommer denna 

situation varje dag, men det är olika. Samlingen kan ha skiftande innehåll från förskola till 

förskola och från dag till dag.  

Fri lek betyder att barnen leker tillsammans utan att pedagogerna styr. Barnen får själva ta 

initiativ och avgöra vad de vill leka. Detta förekommer både utomhus och inomhus.  

De måltider (eller matsituationer) som förekommer under dagen på förskolor är frukost, 

fruktstund, lunch och mellanmål. Antingen äter barngruppen på sin avdelning eller i en 

matsal.  

Vila är en stund som ska präglas av lugn och ge barnen en chans att slappna av och vila. Det 

allra vanligaste är att denna stund ligger direkt efter lunch.  

Med rörelsestund avser jag aktiviteter som innehåller någon form av rörelse eller motion. Det 

kan handla exempelvis om gymnastik, idrott, dans men även andra former av rörelse.  

Nästan alla förskolor är utomhus någon gång varje dag. De kan då vara på förskolans utegård, 

i en skog eller på någon annan plats.  

Med skapande avser jag aktiviteter där barnen får vara kreativa och skapa. Det kan handla om 

att rita, måla, bygga av lera, pyssla mm.  

Tambursituationer är de stunder då barnen antingen är på väg ut eller in på förskolan. De är då 

i hallen och ska klä på eller av sig sina ytterkläder.  

 


