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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att synliggöra möjliga mönster som kan finnas i musikens 

användning och funktion samt vilka faktorer som kan påverka pedagogers medvetenhet 

kring vad musik och sång kan bidra med till barns lärande. För att uppnå detta syfte har 

dessa frågeställningar använts: Hur mycket använder pedagoger sång och musik i 

förskolan? Vilken funktion har sång och musik i förskolan? Vilka bakgrundsfaktorer kan 

påverka pedagogers förhållningssätt kring användningen av musik och sång i förskolan? 

Enkäten skickades ut till pedagoger som arbetar i förskolan i 2 olika kommuner och har 

en svarsfrekvens på 44 %. Resultatet från denna studie visar att det flesta deltagarna 

använder musik och sång dagligen på förskolan, men att det finns en viss variation bland 

svaren. Musik och sång har en huvudsaklig funktion för att bidra med språkutveckling, 

men en viss medvetenhet i en mängd fler funktioner har också visats. Det sätt barn 

mestadels får uppleva musik och sång är i samband med samlingar, via dans och 

rörelselekar samt via IT. Denna studie har visat att skillnader i medvetenhet mellan 

förskollärare och barnskötare kan påverka valet hur ofta musik och sång använts vilken 

funktion det fyller. 

 

Nyckelord: Musik, sång, språk, matematik, skapande, lek, rörelse, barns 
utveckling och lärande.    
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Inledning  

Under min PRAO-period i högstadiet fick jag mitt första möte som en betraktare av 

förskolan hur musik och sång används. I detta minne har barnen nyss varit utomhus och 

är både trötta, hungriga och har svårt att sitta stilla. Det är cirka femton minuter till lunch 

och innan dess vill pedagogen samla barnen i en ring på golvet.  Vid denna samling 

samtalar pedagogen med barnen bland annat om vilken månad, dag och datum det är 

och hur vädret är idag – något som de gjorde varje dag.  Samlingen närmar sig sitt slut, 

men pedagogen märker att det är tid kvar tills förskolan brukar servera lunch. Pedagogen 

börjar då att fråga barnen vilken sång de vill sjunga. När de flesta barn fått välja en sång 

märker pedagogen att klockan fortfarande inte är lunchdags och sångsamling går från att 

vara gemenskaplig och kul till att fördriva tid. Barnen blir tillslut ofokuserade och direkt 

när klockan slår lunchdags är pedagogen snabb med att avluta samlingen för att gå till 

rummet bredvid där lunchen är serverad.  

Under de senaste åren har jag funnits med i förskolans värld som vikarie samt 

genom verksamhets förlagd utbildning.  Det är genom den erfarenheten jag upplevt att 

ett liknande mönster återkommer. Detta minne upplever jag i efterhand var starten på 

mina tankegångar om att musik ofta används för att skapa gemenskap och roliga stunder 

tillsammans. Samma tankegångar lyfter Lärarförbundet (2010) fram i sin tidning 

Förskolan. Att musik ofta används för att skapa en positiv stämning bland barnen.  

Skolverket (2016) i läroplanen för förskolan säger i ett av strävansmålen att 

förskolan ska sträva efter att barnet utvecklar sin förmåga att skapa, förmedla tankar 

samt upplevelser i olika estetiska ämnen, musik är ett av dessa ämnen. Skolverket 

nämner också att lärandet inom musik bör upptäckas på ett varierat sätt. Användandet 

av musik och sång som har beskrivits från mitt minne och från tidigare erfarenheter 

behöver med stor sannolikhet inte vara problematiskt, men utifrån skolverkets mål skulle 

det kunna finnas ytterligare användningsområdet för musik och sång i förskolan. Alltså 

att det finns fler situationer och funktioner där musik och sång skulle kunna användas.  

Därför skulle jag i detta arbete vilja undersöka om mina upplevelser och tankegångar 

kring användandet av musik skulle kunna vara vanligt förekommande för förskolan idag 

samt vilka ytterligare funktioner musik och sång skulle kunna fylla.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att synliggöra möjliga mönster som kan finnas i musikens 

användning och funktion samt vilka bakgrundsfaktorer som kan påverka pedagogers 

förhållningsätt kring vad musik och sång kan bidra med till barns lärande. För att ta reda 

på detta använder jag mig av dessa frågeställningar.   

 Hur mycket använder pedagoger sång och musik i förskolan?  

 Vilken funktion har sång och musik i förskolan?  

 Vilka bakgrundsfaktorer kan påverka pedagogers förhållningssätt kring 

användningen av musik och sång i förskolan?  
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Bakgrund 

Inledningsvis i detta arbete kommer det beskrivas kort om vilket innehåll arbete med små 

barn har haft i ett historiskt perspektiv samt vilken plats musik har haft i den. Tanken 

med detta är för att förskolans historia kan innehålla faktorer som påverkar musik och 

sångens funktion och användande i dagens förskola. Utöver ett historiskt perspektiv 

kommer det i denna del beskrivas vad musik och sång kan bidra med för barns utveckling 

och lärande.  

Musikens del i förskolans historia 

Det första som kan liknas med dagens förskola är något som kallas småbarnsskola, den 

första småbarnsskolan i Sverige startade 1836 i Stockholm och den var för barn mellan 2-

7 år (Lärarnas historia, 2014). Fokus låg på att barn skulle lära sig att läsa, skriva och 

räkna. När lärarinnan ansåg det lämpligt användes musik i form av sång som en belöning 

och uppmuntran när barnen skött sig. Sång kombinerades med marscher och det var Gud 

och fosterlandet som sångerna handlade om (Vallberg Roth, 2011).  

Vid 1860-talet skedde en revidering av målen i småbarnsskolan. I den revideringen 

tonades undervisning ner och lek lyftes fram. Med i barnens vardag fanns nu mera 

praktiska färdigheter. Exempel på sådana färdigheter är att fläta, klippa och modellera. 

Efter revideringen fanns fortfarande en kristen uppfostran som grund vilket innebar att 

sång fortfarande fanns med i småskolans vardag och den bestod fortfarande av 

mestadels psalmer (ibid.). 

I och med att fokus ändrades från utbildning till mera praktiska färdigheter och lek 

började en period som kan ses som grunden till hur förskolan ser ut idag, detta är något 

som kallas barnträdgård. I barnträdgården fanns det både pedagogiska och sociala syften 

för barnens första 7 år (Vallberg Roth, 2011).  Speciellt för denna period var att arbetet 

med tema startade. Under denna period var också sysslor som var förknippade med 

hemmet såsom fläta och sy något som var ett naturligt inslag (Pramling Samuelsson, 

2011) I barnträdgården fick musik en ny funktion i jämförelse med psalmerna tidigare. Nu 

sågs sånglek som en naturlig del i barnens vardag. Sångernas karaktär gick här över från 

att vara kyrkosånger till lätta barnvisor som innehåller texter kring hem, hembygd och 

årstider. De pedagogiska anvisningarna visade på sånglekens och sagors betydelse som 

uppfostringsmedel och det är funktionen som musik och sång till stor del fick i 

barnträdgården (Vallberg Roth, 2011). 

Vid mitten av 1900-talet inleds utvecklingspsykologins påverkan på förskolans 

styrdokument och utformning.  Speciellt för denna tidsperiod är att den var baserad på 

aktivitetsstationer med en hemlik miljö i en gemensam lekhall för alla barn. Här fanns ett 

fokus att verksamheten ska utgå från mognadsteorier som fanns i dåtidens 

styrdokument. Musikinstrument var en av aktivitetsstationer, i och med det fick musiken 

en plats i verksamheten. Barnen fick via instrument utforska på eget initiativ, jämfört 

med tidigare där det oftast var via en vuxens initiativ. (Vallberg Roth, 2011). 
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Vid 1980-talet skedde ytterligare en reformering av styrdokument, här flyttades 

fokus från olika aktiviteter till att verksamheten skulle innehålla olika ämnesblock. 

Tidigare fick verksamheten kritik för att baseras på barnens val, och därför utformades nu 

målinriktade verksamheter. Målen delades upp i fem olika ämnesblock. Ljud och rörelse 

var ett av de ämnesblocken. I detta ämne inkluderades sång, musik och rytmik. Genom 

att musik lyftes fram som en del i ett ämne blev det synligt att musik är något som ger 

möjligheter för barn att utvecklas (Vallberg Roth, 2011).   

År 1998 kom en ny utgåva med styrdokument för förskolan som fortfarande till 

grunden är aktuell idag, men som har blivit reviderad 2010, 2016 samt 2018. Läroplanen 

är målbaserad och består nu inte bara av ämnesblock utan innehåller fokus på normer 

och värden, barns inflytande, hur förskolan och hemmet kan samarbeta samt samverkan 

med förskoleklass och skola. I detta styrdokument läggs större vikt vid pedagogers 

kunskap att tolka och förstå (Vallberg Roth, 2011). Målen från läroplanen som innehåller 

musik är ordagrant densamma från första utgåva av läroplanen 1998 till den reviderade 

versionen 2016, däremot har en liten förändring skett i den senaste versionen. Målen 

säger att musik ska hjälpa barn att utveckla sitt skapande samt barnets förmåga att dela 

upplevelser, erfarenheter och tankar på ett varierat sätt.  I den senaste revideringen är 

det ingen större förändring, men de lägger större vikt vid lärandet av musik ska ske med 

olika material och tekniker samt lyfter fram digitala möjligheter (Skolverket 1998; rev.10; 

rev.16; Skolverket 2018). 

Sammanfattningsvis har musik funnits med som en del i arbetet med barn, men det 

har funnits en variation i frågan om vilken funktion det haft. Musik har använts som en 

belöning och paus i småbarnsskolan och som en fostransmetod i barnträdgården. Musik 

som ämne har också lyfts fram att ha ett egenvärde i sig och genom det har det fått en 

plats i läroplaner för förskolan på senare delen av 1900-talet (Vallberg Roth, 2011). 
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Forskning- och litteraturgenomgång 

Ett dominerande sätt att se estetik i förskolan är som ett verktyg för att lära sig annat, 

sång i förskolan är alltså ett verktyg för att lära sig annat t.ex. språk (Pramling 

Samuelsson, 2011). Utifrån detta kommer jag nedan beskriva vad musik kan bidra med 

för lärande i andra ämnen samt en beskrivning vad musik som enskilt ämne kan bidra 

med i barns lärande. 

Musik och kommunikation 

Musik är en av människan första uttrycksformer före orden kom till. Det har historiskt 

sett haft en stor roll att föra kultur och tradition vidare från en generation till en annan.  

Musik och sång har väldigt speciella kvalitéer genom att den går direkt till våra känslor, 

den kan påverka våra känslor och tvingar oss kommunicera med hela vår kropp och själ 

(Antal-Lundström, 1996; Riddersporre, Persson, 2010).  I och med att musik har den 

förmågan kan barnet bygga upp en tilltro till sin egen förmåga som kan hjälpa till i alla 

olika typer av lärande (Riddersporre, Persson 2010). 

Till en början har ett barn inga ord tillgängliga. För att kommunicera använder de 

sig istället ofta av kroppsspråk och allt eftersom kommer mer och mer ord med i 

kommunikationen.  Eftersom barn inte har ord får barn använda sig av andra sätt för att 

förstå omvärlden (Antal-Lundström, 1996). Ett av sätten barn förstår omvärlden är 

genom förmågan att uppfatta känslor i röster. Det är grunden i vårt sätt att 

kommunicera, att kunna tolka tonfall hos en person vi samtalar med. På samma sätt som 

barn kan tolka känslor i tonfallet kan barn uppleva olika känslor i musik. Detta är ett 

exempel på att musik och språk har vissa gemensamma nämnare. Språket kan anses som 

fullt utvecklat när en människa har både ordförrådet och en förmåga att tolka känslor i 

kommunikationen (Antal-Lundström, 1996).  

Redan som foster möts barnet med musik genom att det får vagga i magen, känna 

sin moders hjärta bulta samt höra röster. Barnet får här sitt första möte med takt, rytmik 

och toner. Redan i magen utvecklas alltså en människa som reagerar på sitt sociala 

sammanhang och kan på sitt eget sätt kommunicera tillbaka, detta kan också uppfattas 

som att barn redan innan det föds har en vilja att utrycka sig med musik (Bjørkvold, 

2005). Det kan även hittas en koppling med barnets lärande av sånger och ramsor i 

kommunikationen med kanske främst modern och att det är där grunden för att den 

språkliga kommunikationen utvecklas (Pramling Samuelsson, 2011). 

Begreppen kommunikation och språk är något som ligger nära varandra men 

betydelsen skiljer sig. Kommunikation kan tolkas som att göra något gemensamt samt att 

även dela något, alltså att dela tankar och upplevelser med varandra. Språk innebär ett 

specifikt sätt som människor kommunicerar med varandra (Jederlund, 2011).  Det 

innebär alltså att kommunikation är ett samlingsord för olika sätt att dela något 

tillsammans, det kan antingen vara verbal eller icke-verbal (Ibid.).  
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Musik och språkutveckling 

Ett barn i förskolan använder sig av väldigt många olika typer av språk, det handlar inte 

bara om verbalt språk utan det tar många olika former. Några exempel av dessa former 

är; glädje, skratt, gråt, imitation, tal, dans, rörelse, musik, rytmiska ramsor med ord eller 

utan ord (Jederlund 2011). Att stimulera barn i ett av dessa språk innebär inte att barnet 

bara utvecklas specifikt i detta valda området. Lär sig barn en av de olika typerna av språk 

kan pedagoger vara säker på att andra typer också utvecklas. Pedagogerna bör därför 

sträva efter att hitta en typ av inlärning som barnet kan relatera till (ibid.). Musik är ofta 

ett utav språken som många barn kan relatera till, på det sättet kan musik inneha en 

betydande roll för att lära sig språk.  

En speciellt viktig roll kan musik fylla för barn som av olika anledningar har 

språksvårigheter och språkinlärningsproblem, en av anledningarna kan vara ett annat 

modersmål. Genom att få lyssna och uppleva musik kan barnet få en positiv upplevelse 

av språket och därmed ta med sig den känslan när sedan det verbala språket utvecklas 

(ibid.).  

Musik och matematiskt tänkande  
En av grundstenarna i musikskapande är form. Form kan förklaras som upprepning och 

kontraster, men även som olika delar i en låt. Uppdelningen i en låt baseras på antal 

takter, vanlig mängd takter på en del är 4, 8 och 12 (Angelo & Sæther, 2012).  En typisk 

form återfinns i t.ex. svenska schlagerlåtar. Dess struktur ser ofta ut på detta sätt: Intro, 

Vers, Refräng, Vers, Refräng, Stick1, Refräng, Refräng. ”Vers” och ”Stick” blir delar som 

representerar kontrast och refrängen upprepning. En annan typisk form i musik som ofta 

finns i förskolan är en ABA-form i sånger som t.ex. ”Blinka lilla stjärna”, där alltså del A är 

identiska medan del B står för kontrasten (Wallerstedt, 2015): 

”A –del: Blinka lilla stjärna där hur jag undra var du är 

B-del: Fjärran lockar du min syn, lik en diamant i skyn 

A-del: Blinka lilla stjärna där hur jag undrar var du är”(Wallerstedt, 2015 s72).  

Dessa två exempel representerar olika strukturer på upprepning och kontrast. För 

att människor som lyssnar ska tycka om en speciell låt är därför denna balans mellan 

upprepning och kontrast viktig. För mycket upprepning kan leda till att det blir långtråkigt 

och för mycket kontraster kan göra att intresset för låten försvinner (Wallerstedt, 2015). 

Genom att samspela med musik kan lyssnaren upptäcka olika dimensioner, en av dessa är 

en strukturell dimension. Den innebär att lyssnaren uppfattar olika former, tonfall och 

rytm (Wassrin, 2013). I formen kan även barn få en känsla får hur många takter delarna 

innehåller och därmed få en känsla för antal (Wallerstedt 2015). 

                                                           

1 Stick är en del i en låt som låter annorlunda mot tidigare delar i låten (vers ,refräng). Ett stick 
förekommer i regel i slutet av låten före den sista refrängen.  
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Genom att få uppleva denna grundsten i musik och få upptäcka, samt få namn på 

musikens olika former är forskare eniga om att musik kan bidra till att utveckla barns 

logiska samt matematiska tänkande. Det kan även vara ett verktyg för att lära sig räkna 

via texten i sånger som är konstruerade för det ändamålet. (Angelo & Sæther, 2012; 

Wassrin, 2013; Wallerstedt 2015; Pramling Samuelsson, 2011).   

Att lära sig musik i förskolan  

Att använda sig av musik som arbetsverktyg kan för pedagoger ofta vara förknippat till att 

man ska vara bra på att spela eller sjunga, alltså prestationsbaserat.  Detta leder till att 

pedagoger som inte har ett intresse att utöva musik lämnar över ansvaret eller att 

lärandet i musik uteblir (Wallerstedt, 2015; Angelo & Sæther, 2012). Att uttrycka sig med 

musik och att få musikupplevelser är ett behov som finns hos varje människa. Det är 

därför viktigt att musik i förskolan inte baseras på vuxendominerad pedagogik, alltså 

saker som notinlärning och instrumentinlärning, utan att de utgår ifrån människors behov 

att uttrycka sig (Bjørkvold, 2005). Ett sätt för barn att göra detta är genom att basera 

lärandet via lek som ofta är en ram för barns sätt att förstå och uppleva sin omvärld.  

Lek är något som barn i olika kulturer har gemensamt och i leken finns också 

musikskapande. Redan från tidig ålder kan barn i sin lek upptäcka att banka på en leksak 

skapar ett visst ljud och sedan fortsätta testa olika ljud. Detta kan förstås uppfattas som 

oljud men kan också ses som att barnet utrycker sig med musik. Detta beror på vilka 

”glasögon” pedagoger har, antingen kan de utforska ljuden tillsammans eller avfärda de 

som oljud (Angelo & Sæther, 2012).  

Från tidig ålder ägnar sig ofta barn åt något som brukar kallas spontansång. Det är 

något barn gör på eget initiativ utan vuxnas påverkan och det innebär att ett barn 

uttrycker sig i form av en melodi. Det kan vara olika ljud som inte följer ett speciellt 

mönster, sånger som barnet kan och melodier som barnet kan men med annan text. 

Spontansång kan uppstå i samband med barns rörelser och i när barnet uttrycker en viss 

handling, exempelvis leker med klossar eller tar på sig skor. Det används ofta i samband 

med känslor; är barnet glad kan det nynnas på en melodi, men det kan även uttryckas vid 

irritation (Bjørkvold ,2005; Angelo & Sæther, 2012).  

  

 

 

 

 

  



 

   10 

Centrala begrepp och teori 

Musik som begrepp 

Innan detta arbeta går vidare skulle jag vilja förklara mina val kring två begrepp som 

återkommer flera gånger i denna studie, dessa två är musik och sång.  Musik som 

begrepp har ingen generellt accepterad betydelse utan varierar utifrån sociala och 

kulturella konstruktioner. I vår västerländska kultur kan ordet beskrivas som organiserat 

ljud, alltså kan det vara allt ifrån att spela på instrument, sjunga, röra sig till låtar 

(Wassrin, 2013). Utifrån musikens användning historiskt har ordet musik olika betydelse. I 

småbarnsskolan innebar musik att lärarinna spelade och barnen sjöng, i sångleken 

användes inte ordet musik lika utbrett och när musik blev ett eget ämne var det ett 

samlingsord.  

För att förtydliga, när musik i denna studie används innebära att interagera med 

organiserat ljud, alltså lyssna på låtar, spela låtar med instrument, att röra sig till låtar. 

När begreppet sång används i denna studie syftas på att just sjunga. Detta för att min 

upplevelse är att denna uppdelning av sång och musik finns i förskolan idag samt att det 

verkar historiskt sett finnas en uppdelning av begreppet musik. 

Socialkonstruktionistisk perspektiv 

I denna studie har jag använt mig av ett socialkonstruktionistisk perspektiv på lärande. 

Inom socialkonstruktionism lyfts samspelet och interaktionen mellan alla aktörer, det 

innebär samspelet mellan personer och samspel med miljön (Lutz, 2009). Kunskap är inte 

något som är statiskt utan förändras och sprids i interaktioner mellan aktörerna på 

förskolan, det kan även påverkas av historiska händelser (Lutz, 2009; Skolverket, 2012).  

Denna teori kommer i denna studie vara med som ett analysverktyg, det kommer även 

vara med som en grund när jag analyserar det insamlade materialet och i 

sambandsanalyser som är gjorda.  
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Metod 

Metodval 

I denna studie gjorde jag till en början ett val mellan kvalitativ eller kvantitativ studie, 

avgörandet vilken av de två var baserad på mitt syftet och forskningsfrågor, något som 

borde vara självfallet i varje studie. Däremot kan ofta slentrian, tradition och socialt tryck 

vara en bidragande orsak när metod väljs. Ofta kan det sociala trycket peka starkt mot 

kvantitativa studier för att de kan anses vara mer tillförlitliga och på riktigt (Trost & 

Hultåker, 2016). Oavsett vilken metod som väljs för att samla in data är syftet med 

undersökningen det som är viktigast (Björkdahl Ordell & Dimenäs, 2007). 

 Om syftet för denna studie varit att förstå hur undersökningsdeltagare tänker kring 

och uppfattar ett fenomen hade en kvalitativ metod med intervju varit en passande 

metod. I denna undersökning är däremot syftet att försöka förstå hur ofta samt hur 

vanligt förkommande ett fenomen är och då är enkät en metod som passar, alltså en 

kvantitativ metod (ibid.) En enkät ger möjligheter att ställa bakgrundsfrågor om 

deltagaren för att se skillnader mellan dem (Björkdahl Ordell & Dimenäs, 2007). En 

kvantitativ enkätundersökning passar även för att försöka förstå människors sätt att 

reagera eller se varierande handlingsmönster (Trost & Hultåker, 2016).  

 När kvantitativa studier görs är det viktigt att ha med begreppen reliabilitet och 

validitet eftersom det påverkar vad resultatet blir. Reliabilitet innebär att varje person 

förstår frågorna som finns i enkäten på samma sätt. Validitet innebär att det är rätt sak 

som mäts. I denna studie innebär det att frågorna är utformade för att ta reda på hur det 

ligger till, inte hur pedagoger upplever att det ligger till. Utifrån förståelsen att en metod 

väljs utifrån undersökningens syfte och inte genom andra faktorer samt förståelsen för 

olika metoder är denna undersökning en kvantitativ enkätundersökning. 

 

Enkätens utformning 

I enkätens utformning finns det olika typer av frågor. ”Sak”-frågor för att ta reda på hur 

det faktiskt är, exempelvis för att ta reda på ålder, kön och utbildning. Det finns även 

med attityd- eller åsiktsfrågor. Där eftersökes frågor med svar som instämmer, 

instämmer inte, stort intresse eller obefintligt intresse. Dessa frågor har används med 

försiktighet då det riskerar att trötta ut den som svarar (Trost, J. & Hultåker, 2016).  

För att det ska vara möjligt att bearbeta svaren inom det givna tidsspannet 

innehåller enkäten fasta svarsalternativ. Ställs öppna frågor med fria svar blir tolkningen 

svårare och svaren behöver tolkas gentemot pedagogernas synsätt och beteende. På 

slutet finns det med en öppen fråga för att den svarande kan få möjlighet att tillägga 

något om denne önskar, vilket kan vara fördelaktigt att ge möjlighet till. I enkätens 

svarsalternativ är det inte fördelaktigt att svaren överlappar varandra och alla borde 

förstå frågan och inte endast passa mig som konstruktör (Trost & Hultåker, 2016). Detta 

är något som jag haft i åtanke under enkätens utformning.  

I enkäten finns en uppdelning bland frågorna, en del av frågor finns för att ta reda 

på bakgrundsinformation kring deltagarna. Andra delen handlar om vad deltagarna anser 
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och tycker. Att ta reda på bakgrundsinformation om deltagaren kan hjälpa för att kunna 

se samband mellan vad deltagarna tycker och deras bakgrund (Björkdahl Ordell & 

Dimenäs, 2007). I denna studie innehåller bakgrundsfrågorna uppgifter kring, kön, ålder, 

arbetslivserfarenhet, utbildning, om deltagaren jobbar i en stad eller landsbygd, samt hur 

deltagarna använder musik och sång privat. Dessa bakgrundsfrågor är ställda för att det 

skulle kunna vara faktorer som påverkar hur musik och sång används. (se bilaga 1).  

Urval 

Som en start inför en enkätundersökning har jag som konstruktör tänkt vilken grupp som 

är intressant att undersöka. I denna undersökning är det pedagoger i förskolan som är 

deltagare. Med pedagoger menas personal som arbetar i förskolan, då inkluderas 

förskollärare, barnskötare och outbildad personal. Tanken med denna undersökning är 

att se om mina egna tankar kring musik går att se som ett faktiskt mönster. Men det 

skulle innebära att jag behöver använda mig av ett urval i denna undersökning som är 

tillräckligt omfattande för att kunna generalisera hur förskolan ser ut idag. Detta är tyvärr 

inte rimligt inom tidsramen som är tillgänglig då det inte finns förutsättningar att skicka 

ut till det antalet som skulle krävas. Istället för att generalisera hur hela förskolan ser ut 

idag kan de eventuella mönstren som synliggörs och generalisering bara appliceras på 

deltagargruppen i denna undersökning (Björkdahl Ordell & Dimenäs, 2007).  

Första tanken var att använda bekvämlighetsurval vilket skulle innebära att jag 

skulle välja ut det som var närmast och lättast att få tillgängligt (Trost & Hultåker, 2016). 

Problemet med detta urval blir att den önskan jag har, att kunna undersöka om mina 

bakgrundsfrågor om deltagarna påverkar musik och sång, blir svårare att hitta. Utifrån 

den anledningen använde jag mig av strategiskt urval där deltagarna är från ställen där 

jag tidigare arbetat. Att många av pedagogerna på arbetsplatserna jag valt vet vem jag är 

ökar förutsättningarna för att undersökningen innehåll anses vara väsentligt och att 

chanserna att pedagogerna värdesätter att svara ökar (Trost & Hultåker, 2016). En av 

bakgrundsfrågorna handlar om utifall det är i en stad eller på landsbygden deltagarna 

arbetar och därmed har urvalet i denna studie varit distribuerad till båda ställen.  

Genomförande 

Denna enkät är webbaserad vilket är ett kostnads- och tidseffektivt sätt att få in svar och 

sammanställa insamlad data. Hemsidan som jag använder mig av är www.survio.com/sv/. 

Där skapar användaren ett gratis konto för att skapa enkäter och svaren på enkäten 

sammanställs, men för att kunna använda hemsidan fullt ut krävs ett betalande 

medlemskap. Svarsfrekvensen kan på detta sätt bli lägre än att dela enkäten via post av 

anledningen att det är enklare att glömma bort ett mail än ett papper som ligger på 

bordet. Det kan därför vara viktigt att skicka påminnelse, inte för att vara tjatig utan för 

att få pedagogerna att komma ihåg att gå in på datorn. Viktigt vid en webbaserad enkät 

blir också att den inte tar för lång tid att utföra, eftersom en enkät som tar lång tid att 

genomföra är något som också kan få ner svarsfrekvensen. I början av enkäten finns en 

sammanfattning av mitt missivbrev vara med för deltagarna att ta del av vilket också är 

viktigt (Trost & Hultåker, 2016).  

http://www.survio.com/sv/
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Jag har tagit kontakt med förskolechefen på vardera av förskolorna för att via dem 

distribuera vidare till avdelningarna. Detta gör jag för att pedagogerna ska se det som 

något viktigt och inte blanda ihop med spam som kommer på mailen vilket kan vara en av 

riskerna med att dela enkäter med mail (Trost & Hultåker, 2016). Jag kan inte säga exakt 

antal pedagoger som enkäten är distribuerad på grund av detta val att dela enkäten men 

har gjort en uppskattning på 50 möjliga svar från pedagoger. 

Denna studie blev distribuerad till ca 50 pedagoger inom förskolan och enkäten har 

fått 22 svar, en svarsfrekvens på 44%. Bland dessa svar kommer 21 från kvinnor och 1 

från en man. Svarsfrekvensen i denna studie gör att jag har varit försiktig med att 

generalisera resultatet på en större population än den som jag undersökt.  

Genomförandet av denna studie innebär dock inte att resultatet inte är trovärdigt, men 

för att bevisa att det gäller för alla pedagoger behövs ett större urval att studera, vilket 

förklaras nedan i bearbetning och analysmetod. 

 

Etiska förhållningssätt 

I denna undersökning utgår jag från Björkdahl Ordell & Dimenäs(2007) sammanfattning 

av vetenskapsrådet fyra krav för forskning, vilka är krav kring information, samtycke, 

konfidentialitet samt nyttjande. Informationskravet innebär att deltagarna får 

information om undersöknings syfte. Detta informeras deltagarna om genom ett 

missivbrev samt en kortare beskrivning på enkätens framsida (Bilaga 2). Samtyckeskravet 

innebär att deltagaren själv kan välja att delta eller ej. Eftersom enkäten i denna 

undersökning är webbaserad kan deltagarna själva välja att öppna enkäten via en länk 

samt själva bestämma om enkäten ska skickas in eller inte. Konfidentialitetskravet 

innebär att alla uppgifter om deltagarna ska behandlas konfidentiellt och att obehöriga 

inte kan ta del av den informationen. Att behandla uppgifterna konfidentiellt innebär inte 

att pedagogerna blir helt anonyma.  Det handlar om att insamlade uppgifter behandlas 

på ett sätt där jag inte spårar de som svarat på enkäterna samt inte sprider uppgifterna 

vidare. Några strategier för detta är att förskolechefer har distribuerat enkäten samt att 

resultatet av undersökning finns på en personlig inloggning på hemsidan som använts. 

Nyttjandekravet innebär att materialet som är insamlat bara får användas till 

forskningsändamål. (Vetenskapsrådet,2002 i Björkdahl Ordell & Dimenäs, 2007) 

Bearbetning och analysmetod 

Till att börja med kan de vara fördelaktiga att göra en bortfallsanalys. Det görs genom att 

jämföra antal svarade enkäter med populationen som enkäten delades ut till. En 

enkätundersökning idag ligger oftast svarsfrekvensen mellan 50-75%. Blir deltagande 

lägre måste jag vara väldigt försiktig med att dra slutsatser över det insamlade 

materialet, även om deltagande är högre är det bra att jag som konstruktör är vaksam 

med att dra slutsatser eftersom den valda populationen är kring 50 personer. Det är inte 

ett tillräckligt stort urval för att kunna generalisera (Trost & Hultåker, 2016).  Som nämnt 

tidigare är det alltså 22 svarande i denna undersökning vilket ger en svarsfrekvens på 

44%, vilket innebär att ja haft detta i åtanke vid analys. 
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Eftersom denna enkät är webbaserad är arbetet att sammanställa insamlade svaren 

redan gjort. Mitt fokus kan istället läggas på att hitta samband mellan frågorna samt att 

försöka undvika skensamband vilket innebär att det finns ett samband men de relaterar 

inte till varandra, de är oberoende av varandra. Som stöd för att hitta samband har jag 

använt mig av sambandsanalys på tradition från Pearson. Denna innebär exempelvis att 

om ett barn sjunger mycket blir det bättre på att sjunga eller motsatsen, får barnet inte 

sjunga blir det inte bättre på att sjunga (Björkdahl Ordell & Dimenäs, 2007). Sambanden 

är oftast inte så enkla som exemplet utan andra variabler kan också påverka. Viktigt är 

därför att sambanden analyseras med kunskaper och tidigare forskning samt en stor 

portion logik och sunt förnuft (ibid.). För att upptäcka samband har jag ställt svaren på 

frågorna i enkäten mot varandra. Ett exempel på detta från denna studie är 

pedagogernas utbildning gentemot vad pedagogerna tycker att musik och sång bidrar 

med. 
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Resultat 

Bakgrundsinformation om deltagarna 

Ålder och utbildningsnivå  

Bland deltagarna i denna studie finns en spridning i ålder bland pedagogerna, men den 

dominerande åldern bland deltagarna är 30-50år (figur 1,1). Åldern bland förskollärarna 

varierar i större grad än bland barnskötarna. Förskollärarna är relativt jämt fördelade 

mellan 18–65 år, medan barnskötarna i denna enkät är till största del mellan 18–40 år. 

Resultatet visar att det är flest förskollärare som är deltagare i denna studie, men att det 

även finns en del barnskötare bland svaren. Det finns inte någon outbildad pedagog, men 

det finns deltagare med annan utbildning representerade, bland dessa är en 

socialpedagog och en ateljérista (figur 1,2). 

Resultatet visar att det finns en skillnad mellan stad och landsbygd gällande 

utbildningsnivån. På landsbygden är de flesta svaren från barnskötare, vilka är dubbelt till 

antalet än förskollärarna. I en stad är det bara förskollärare samt annan utbildning som 

har svarat. Denna skillnad i utbildningsnivå speglar sig i vilken funktion och hur mycket 

musik och sång används, men hur skillnaden ser ut presenteras senare i resultatet.   

Deltagarna i denna studie har varierade erfarenheter av musik i deras utbildning. 

Gemensamt för de flesta förskolelärare som är mellan 30–65 år är att 

instrumentundervisning var vanligt. Gemensamt för många barnskötare var att de 

antingen inte minns hur musik var med eller att det inte fanns med i deras utbildning.  

Figur 1,1 Figur 1,2  

 

Deltagarnas erfarenhet inom förskola 

Bland deltagarnas erfarenhet i förskolan finns alla alternativ representerade, men med en 

stor majoritet har deltagarna arbetat i 0–5 år och ”mer än 20 år” inom förskolan (figur 

1,3). Bland deltagarna är det vanligast att de har arbetet 0–5 år samt 10–15 år på samma 

arbetsplats (figur 1,4). Här finns en skillnad mellan stad och landsbygd, på landsbygden är 

det enligt resultatet vanligare att arbeta kvar på samma arbetsplats. I en stad verkar 

många års erfarenhet inom förskolan inte höra ihop med att vara på samma arbetsplats 

13%

32%
32%

23%

Ålder på deltagarna

18-30 år

30-40 år

40-50 år

50-65

äldre än 65

32%

59%

9%

Enkätdeltagarnas 
Utbilningsnivå

Barnskötare

förskolärare

Annan



 

   16 

under längre period. Anledningen bakom detta är något denna studie inte mäter, men 

vad det kan ha för påverkan på musikens och sångens användande återkommer i 

analysen.   

 

Figur1,3 Figur 1,4  

 

Deltagarnas sjungande med barnen och deras användning av musik privat  

Att deltagare sjunger med barnen på förskolan verkar vara något som är givet för 

pedagoger eftersom alla har svarat att det är något de gör, på denna fråga finns inget 

annat svarsalternativ representerat (figur 1,5). Tydligt enligt resultatet är att pedagoger 

tar del av musik privat, att lyssna på musik är något nästan alla gör och lite mindre än 

hälften spelar eller sjunger för sig själva.  Det finns deltagare som spelar och sjunger 

tillsammans med andra, men det är inte en stor del av dem (figur 1,6).   

Utifrån detta resultat verkar det i denna studie vara ett självklart val för pedagoger 

att sjunga tillsammans med barnen i förskolan. Däremot verkar det inte finnas en 

koppling med att utöva musik och sång tillsammans med andra och sjunga tillsammans 

med barn på förskolan. Det verkar vara av någon annan anledning som gör det är givet 

för pedagoger att sjunga med barnen.  En möjlig anledning kommer att finnas med i 

sångens och musikens funktion i förskolan, senare i denna resultatdel.  
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Figur 1,5 Figur 1,6  

 

Samanfattande tankar kring bakgrundsfrågorna 

Många av skillnaderna kring pedagogerna tycks ha koppling mellan stad och landsbygd 

och mellan förskollärare och barnskötare. Därför kommer jag att lyfta fram dessa 

skillnader i resultatet kring musik och sångens användning och funktion vidare. 

Hur används musik och sång i förskolan? 

Pedagogernas svar visar att det finns en variation hur många dagar i veckan barn 

upplever musik, men det främsta alternativet bland pedagogerna är att barnen upplever 

musik varje dag. Resterande svar visar att det är vanligt att barnen får uppleva musik i en 

eller flera dagar (figur 2,1). Barn får ta del av musik på ett väldigt varierat sätt där det 

dominerande sättet är via dans och rörelselek, men resultatet visar att det är tätt följt 

utav att barn får uppleva det via IT2 och musikinstrument. Svarsalternativet annat har fått 

en del svar av pedagogerna, men inget förslag på vad annat kan vara – vilket enkäten gav 

möjlighet till att skriva. Sättet barn upplever musik på minst är att ha ett rum som är 

tillägnat för att uttrycka musik. Detta visar att pedagogerna i denna studie använder sig 

av musik och gör det med olika arbetssätt (figur 2,2).   
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Figur 2,1 Figur 2,2  

 

Resultatet visar att sång används ungefär lika mycket som musik i förskolan, det är alltså 

vanligast att barnen sjunger varje dag. Skillnaden mellan användningen av musik är att 

alternativet 0–1 dagar finns med samt att procenten fördelat mellan 1–4 dagar är 

mindre. Det finns alltså en viss variation i resultatet, men till stor del används musik och 

sång liknade mycket (figur2,3). Att barnen sjunger på samlingar har samtliga pedagoger 

svarat. Utöver det sjunger barnen i leken samt hälften av pedagogerna har svarat att 

barnen sjunger innan maten. Som musik fanns alternativet annat med och med annat 

menar svaren att barn sjunger spontant (figur 2,4).  

I svaren hur musik och sång används finns en variation i svaren mellan stad och 

landsbygd. Där visar resultatet att svarsalternativ ”0–1, 1–2 och 2–3 dagar” är vanligare 

på landsbygden jämfört med en stad. I en stad var alternativen ”3–4” och ”varje dag” 

vanligast. Baserat på fördelningen mellan förskollärare och barnskötare mellan stad och 

landsbygden visar resultatet att det kan finnas en möjlighet att skillnaden egentligen 

ligger mellan deltagarnas utbildningsnivå. Detta är i denna studie skillnaden mellan 

musikens innehåll i förskollärarutbildning och en barnskötarutbildning.  

 

Figur 2,3 Figur 2,4  
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Gemensamt för både sång och musik är att pedagogerna verkar vara den som oftast tar 

initiativ, men resultatet visar också att barn ”ibland” tar initiativ när det ska användas 

(figur 2,5; figur 2,6; figur 2,7; figur 2,8).  Resultatet kan vara en spegling som tidigare i 

skillnader mellan en förskollärare och barnskötares utbildning inom musik, men kan även 

bero på andra anledningar. 

 

Figur 2,5 Figur2,6  

Figur 2,7  Figur 2,8  

Vilken funktion har musik och sång i förskola? 

Utifrån resultatet är alla pedagoger eniga och tycker att musik och sång bidrar till 

lärande. Något alla deltagare har angivit är att språkutveckling är ett resultat av att 

använda sig av musik och sång. Alltså är en av de största funktionerna enligt pedagogerna 

i denna studie att utveckla språket. Även om språkutveckling var det dominerande 

svarsalternativet från pedagogerna ligger resterande alternativ om vad musik och sång 

kan bidra med nära varandra i antal svar. Det som musik och sång bidrar minst med, 

enligt detta resultat, är matematiskt tänkande, trygghet och annat. Med annat menades 

av den som svarat inlevelseförmåga (figur 3,1).  
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 I enkäten fanns det åtta alternativ till funktioner som musik och sång kan bidra 

med. Här finns en skillnad i svaren mellan stad och landsbygd, fler pedagoger på 

landsbygden har angivet färre alternativ än pedagoger i en stad.  Denna skillnad kan 

rimligtvis kopplas samman med fördelningen mellan barnskötare och förskollärare i stad 

och landsbygd, detta genom att förskollärare oavsett ort har angett fler alternativ än 

deltagarna som inte har en förskollärarutbildning. Det är då troligt att skillnaden beror på 

utbildningsnivån. Det finns undantag från det påståendet eftersom barnskötare med 

många års erfarenhet också svarat med liknande alternativ som förskollärarna, samt att 

det är en del förskollärare som angett liknande mängd alternativ som genomsnittet av 

barnskötarna. Överlag blir det synligt i denna studie att pedagoger som deltagit i denna 

enkät har en medvetenhet om vad musik och sång kan bidra med för lärande.  

Utöver vad musik kan bidra med för lärande verkar musik och sång ha en funktion 

att samla ihop barnen baserat på tidigare nämnt, att alla barn får sjunga på samlingar 

(figur 2,4). Det kan vara att samla ihop för en sång innan maten, en samling för att skapa 

gemenskap eller för att samlas för att röra sig till musik. Alla olika alternativ som 

pedagogerna har svarat baseras på att samlas.   

Figur 3,1  
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Analys 

Användandet av musik och sång i förskolan. 

I denna studie är det mestadels kvinnor, med undantag för en man, som svarat på 

enkäten. Det är rimligt att fördelningen mellan män och kvinnor är slumpmässig och att 

detta inte är en avgörande faktor som påverkar medvetenheten om användandet och 

funktionen av musik och sång i förskolan. 

Något som däremot visar sig ha en betydelse är pedagogernas utbildningsnivå och 

erfarenhet. Oavsett om pedagogen är en förskollärare eller barnskötare verkar de med 

längre erfarenhet ha en större uppfattning om att musik och sång bidrar med något 

viktigt till barns lärande, därför lyfts prioritering att använda sig av musik och sång varje 

dag. Eftersom de med ”mer än 20 års” erfarenhet betonar vikten av musik, kan detta vara 

en av anledningarna till att de blir eftertraktade på marknaden. Detta kan förklara varför 

många med lång erfarenhet endast har jobbat ”0-5 år” på samma arbetsplats. 

Wallerstedt (2015) och Angelo & Sæther (2012) pratar om att musik ofta är kopplat till 

prestationer och de kan finnas en osäkerhet för pedagoger att använda sig av musik. Att 

pedagoger har en erfarenhet av att använda sig av musik och sång kan vara en orsak som 

gör att pressen och osäkerheten på att prestera ”bra” inom minskar.    

Intressant i denna studie är att det verkar väldigt självklart att pedagogerna sjunger 

tillsammans med barnen. Det skulle vara väldigt intressant att få reda på varför resultatet 

pekar åt det hållet, eftersom att det bara var en del av pedagogerna som spelade 

tillsammans med andra och hälften av pedagogerna som spelar eller sjunger hemma. Det 

är troligt att det måste finnas något som påverkar detta. Ett rimligt sätt skulle kunna vara 

att de finns en kultur som säger att sjunga, det ska göras med barn på förskolan och att 

använda sig av musik och sång är bra för barnen. Den kulturen skulle möjligen kunna 

komma från pedagogers erfarenhet och kunskaper och är något som förs vidare i 

samspelet mellan pedagoger, alltså att det utvecklas en förskolekultur. För oavsett 

utbildningsnivå eller ålder verkar detta vara en allmän uppfattning i denna studie. 

Vallberg Roth (2011) beskriver att musik och sång har varit med på olika sätt genom 

förskolans historia och det skulle kunna vara något som har påverkat förskolekulturen 

som verkar finnas i denna studie. Det kan även visa på det Bjørkvold (2005) lyfter fram att 

barn, redan innan det föds, har en vilja att uttrycka sig och att det finns med även som 

vuxen. Det skulle kunna finnas en möjlighet att denna förskolekultur inte är begränsad till 

denna studie utan att det skulle gå att finna om undersökningens urval var betydligt 

större.  

Noterbart är att musik och sång utifrån resultatet finns med i stor utsträckning i 

förskolan. Det finns en liten skillnad i vilken utsträckning som musik och sång används, 

det är att sång förekommer lite mindre än musik. Detta kan vara ett resultat av att musik 

har blivit mer tillgängligt för alla i och med läsplattornas och musikens tillgänglighet via 

IT, genom det har populariteten både i hemmen och i förskolan ökat. Det gör att det blir 



 

   22 

enkelt att lyssna till en låt tillsammans med barnen. Det kan vara en faktor i att musik 

används mer än sång i denna studie.   

Denna undersökning visar ovan att det är till störst del pedagogen som tar initiativ 

till musik och sång. Det är därför troligt att lyfta pedagogens roll för att inkludera arbetet 

med musik och sång i förskolan. Om det inte finns pedagoger som tycker att musik och 

sång som arbetsverktyg borde vara med, försvinner nog det arbetsverktyget från 

förskolan. 

Funktionen av musik och sång i förskolan 

Efter att ha analyserat resultatet i denna studie är det en fråga som dyker upp: Hur kan 

pedagogerna visa på kunskap om vilka olika funktioner musik och sång kan fylla, trots att 

inte alla har haft med musik i deras utbildning? En möjlig förklaring kan vara att se det via 

ett socialkonstruktionistisk perspektiv, då kunskap är något som sprids och utvecklas i 

mötet mellan pedagoger (Lutz, 2009; Skolverket, 2012). Med det synsättet är det alltså 

blandningen mellan förskollärare och barnskötare som gör att kunskapen sprids även till 

de som inte har haft musik i sin utbildning. Som resultatet visar kan det finnas skillnader i 

en fördjupad kunskap om musik och i mötet med varandra på arbetsplatser kan 

pedagogerna dela detta med varandra. Det skulle även kunna vara av samma anledning 

som pedagogerna i denna studie anser det givet att sjunga med barnen. Att det har 

skapats en förskolekultur där vissa funktioner av sång och musik lyfts fram som viktiga.  

Intressant enligt resultatet är att barn får uppleva musikinstrument i relativt stor 

utsträckning. En möjlighet till detta kan vara att pedagoger som spelar med andra faktiskt 

tar med sitt intresse för musik till arbetet samt att en del av förskollärarna hade 

instrumentundervisning i sin utbildning.  

Som visat i resultatet finns skillnader mellan en stad och landsbygd, men det som 

även visats vara den egentliga orsaken kan till stor del vara att landsbygden har en större 

andel barnskötare vilket innebär ett minskat innehåll av musik i sin utbildning. Som även 

visat i resultatet kan inte bara skillnaderna förklaras av den anledningen, för att det finns 

barnskötare i denna studie som har visat på mer eller lika mycket medvetenhet kring 

användandet och funktionen av musik. Detta innebär inte att nedvärdera barnskötarnas 

roll, men det är troligt att det finns belägg i denna studies för att se att utbildning gör 

skillnad.    
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Diskussion  

Musik och sångens användande i förskolan 

Resultatet visar att musik och sång till stor del är med varje dag i förskolan med en viss 

variation. Som nämnt tidigare kan det bero på en förskolekultur som tycker att musik och 

sång är viktigt för barn. Min fråga är då: Vad är det som kan ha påverkat att denna kultur 

som gör att det ser ut som den gör idag? Jag kan se möjligheterna att förskolans historia 

är något som har påverkat kulturen som finns i förskolan. I och med historiska 

beskrivningen enligt Vallberg Roth (2011) har musiken använts som uppfostrande till att 

sedan förändras och bara vara på barnens initiativ för att senare, i och med läroplanens 

införande 1998, vara en del i de estetiska ämnena lärande.  

Musikens del i arbetet med barn har gått i vågor av motpoler och tillslut landat i 

någon typ av mittenpunkt. Denna mittpunkt enligt läroplanen är att pedagogerna ska  

ansvara för att barnet får uppleva musik, men samtidigt ska barnen också få vara med 

och påverka sin vardag(Skolverket, 2018). 

Samtidigt som ett historiskt perspektiv kan ha påverkat förskolans kultur tror jag 

även att med ett socialkontruktionistiskt perspektiv kan förstå hur kunskaper sprids 

vidare och förändras över tid. I resultatet visar det att pedagogerna oavsett utbildning 

använder sig av musik och sång någon dag varje vecka och med detta perspektiv skulle du 

kunna synliggöras hur kunskaper sprids vidare mellan pedagoger.  

Vem som har tagit initiativet till att använda sig av musik och sång har som tidigare 

nämnts i bakgrunden pendlat mellan att vara på bara vuxnas initiativ och sedan bara 

barns initiativ för att sedan vara någon blandning av båda (Vallberg Roth, 2011). Denna 

studie visar att det oftast är pedagoger som har största delen av initiativtagandet. Något 

som Bjørkvold (2005) menar vara nödvändigt för alla människor är att uttrycka sig med 

musik. En fråga som väcks för mig på grund av initiativtagandet i denna studie är om barn 

kan få den möjligheten om pedagoger oftast tar initiativet. Räcker det bara med att 

”ibland” få initiativet till musik och sång får att fylla behovet att uttrycka sig? Jag tänker 

att barn bär på mycket vilja att uttrycka sig med sin egen musik och att pedagogen kan ge 

den möjligheten även om det är pedagogen som tar initiativet.  

Som en utveckling på människors behov att uttrycka sig menar Bjørkvold (2005) 

också att det finns ett behov för musikupplevelser. Mina tankar är att om användandet av 

musik enligt denna studie fyller det behovet och vilka musikupplevelser som barn får ta 

del av?  Jag anser att i användandet av musik som förekommer enligt resultatet finns 

möjligheter att vid samling erbjuda upplevelser. Som exempel finns möjlighet, enligt mig, 

att se lyssnandet på musik och upptäckandet av musikens form eller upptäckande och 

utforskande av texter i låtar som olika typer av musikupplevelser. Eftersom musik enligt 

Antal-Lundström (1996) har en speciell egenskap att beröra känslor hos människan borde 

förskolans användning kunna erbjuda musikupplevelser. 



 

   24 

Musiken och sångens funktion i förskolan 

Pramling Samuelsson (2011) lyfter fram att musik ofta används som ett verktyg för att 

lära sig andra ämnen. I denna studie kan användandet av musik och sång kännas igen i 

deras påståenden. Detta genom att resultatet visar att användande och funktionen av 

musik och sång är att lära sig andra ämnen och främst då språket. Jag skulle vilja påstå att 

resultatet utifrån detta inte är långt ifrån om användandet skulle mätas i ett större 

perspektiv med större urval.   

Med tanke på vilka funktioner pedagoger uttrycker att musik kan fylla i resultat blir 

jag tveksam om medvetenheten kommer fram i användandet av musik och sång.  Som 

exempel får barnen uppleva musik mycket via IT enligt resultatet, vilken funktion fyller 

det då? Jag antar att barnen lyssnar på någon form av barnlåtar. En funktion skulle kunna 

vara att barn får bekanta sig med formen på vanliga barnlåtar och sedan kan den 

bekantskapen utvecklas vidare. Det är även möjligt att lyfta fram att barnen får skaffa sig 

bekantskap med rim och ord som förekommer i språket.  Även att det kan ge melodier 

som kan vara med barnen i deras lek. Det skulle även kunna ses som att barnen får en 

variation av barnlåtarna som sjungs på samlingarna. Att lyssna på musik via IT skulle 

även, enligt min åsikt, kunna ses som att lugna ner livliga situationer eller att fördriva tid 

tills något annat ska hända som exempelvis en måltid. För mig handlar det då om 

pedagogens förmåga att ta vara på lyssnande med IT. Lyssnar och lyfter pedagoger fram 

skillnader i form eller olika ord och rim som kommer i låtarna? Det är det som jag blir 

osäker på, om pedagogers medvetenhet kommer fram i användningen, eller tänker 

pedagoger att barnen automatiskt lär sig det utan att de behöver hjälp.  

Som nämnt i analysen visar resultatet att musikinstrument används i större 

uträckning än vad jag trodde på förhand, detta på grund av att vissa pedagoger använder 

musikinstrument privat och tar med sig det till arbetsplatsen samt på grund att 

musikundervisning fanns med i vissa pedagogers utbildning. Att inte alla förskolelärare i 

denna studie har den utbildningen kan tyda på att det inte längre finns med i 

förskollärarutbildningen, därför skulle kan det finnas en möjlighet att 

musikinstrumentens användning åren framöver kommer att minska. Det skulle kunna 

innebära att variationen på musiken funktion kommer minska i framtiden. 

I resultatet nämns av en deltagare att en funktion som musik och sång kan ha är 

spontanitet. Spontansång lyfter både Bjørkvold (2005) och Angelo & Sæther (2012) fram 

som något barn ofta gör samt att det är viktig del av barns uttryck. De uttrycker även att 

det är här pedagogerna kan fånga upp barnens skapande och vidare utveckla det. Det är 

något min studie visar att pedagogerna till stor del inte hade kunskap om eller att min 

enkät inte på samma enkla vis som de andra alternativen tillät de kunskaperna visas. Jag 

upplever att förmågan att ta vara på spontansång som en funktion finns med i mitt 

resultat, men att det visar sig i att pedagoger ”ibland” tar vara på barns initiativ till sång. 

Anledningen till att det bara är ”ibland” är intressant då tidigare forskning visar att det är 

viktigt för pedagoger att upptäcka. 
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Tidigare i denna studie har det konstaterats att det finns en viss kunskapsskillnad 

mellan pedagoger framför allt i utbildningsnivån mellan barnskötare och förskollärare, 

men också att erfarenhet kan ha en roll i skillnaderna. Hur kan det förklaras att alla 

pedagoger har en viss medvetenhet även fast musik inte fanns med i deras utbildning? 

Med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv skulle det kunna förklaras att i samspelet och 

interaktioner mellan pedagogerna förändras och skapas kunskap och kulturer kring 

musikens och sångens funktion i förskolan.  På ett annat sätt kan det också, enligt mig, 

kännas som en lyckträff att musik och sång används och har en funktion. Men återigen 

har musiken haft en tydlig funktion historiskt och det finns forskning som visar att det ger 

barn möjlighet till utveckling och lärande. Det gör att min upplevda lyckträff faktiskt har 

en vetenskaplig grund att stå på, men frågan är ju som tidigare nämnt om den 

medvetenheten kommer fram i användandet. 

Metoddiskussion 

Att låta förskolechefer distribuera enkäten var ett aktivt val för att lättare kunna 

behandla uppgifter konfidentiellt, detta har resulterat i att jag egentligen inte har en 

exakt siffra på hur många pedagoger som har fått möjlighet att svar på enkäten. Jag har i 

metoddelen gjort en uppskattning på ca 50 som är baserat på mina kunskaper om hur 

många avdelningar förskolecheferna har ansvar över. Detta gör också att min 

bortfallsanalys inte är precis utan är ungefärlig. Men eftersom jag har kunskap om hur 

många avdelningar förskolecheferna har ansvar över kan jag ändå använda mig min 

uppskattning av antal användas i bortfallsanalysen, då jag anser att ett exakt antal inte 

skiljer sig avsevärt med mitt uppskattade antal.  

Som nämnt tidigare var ett utskick av påminnelser något jag planerat att göra. I och 

med att förskolecheferna distribuerade enkäten fick också de skicka ut påminnelserna 

efter att jag påmint cheferna. Att förskolecheferna gjorde detta upplever jag höjde 

svarsfrekvensen på min enkät, baserat på att jag efter att påminnelserna blev utskickade 

kom nämligen många svar på få dagar, vilket tyder på att det hjälpte att göra på detta 

sätt.  

Även fast jag valde att distribuera enkäten via förskolechefer har jag ändå inte en 

hög svarsfrekvens. Jag tänker att detta kan bero att jag inte fick ut enkäten nog snabbt 

och att jag inte skickade nog med påminnelser att svara. En annan anledning kan också 

vara att den var webbaserad. Som Trost och Hultåker (2016) nämner kan det vara en 

nackdel med webbaserade enkäter. Det är lättare att glömma ett mail än att glömma ett 

papper som ligger framför en.  

Utifrån de svar jag har fått in kan jag också se att frågorna har mätt det dem ska 

eftersom svaren har bidragit till denna studie. En fråga som kunde vart bättre är 

åldersfrågan, eftersom exempelvis 30-åring kunde valt två alternativ, vilket inte är 

optimalt. Utifrån resultatet visar enkäten till stor del hög reliabilitet då pedagogerna 

verkar har förstått frågorna. Svaren visar att många pedagoger tycker lika, men att det 

även finns variation. En av frågorna lyder: ” Hur ofta får barnen ta del av musik på er 

förskola?” (bilaga 1). Här finns det tolkningsmöjligheter på innehållet i begreppet musik.  
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I denna studie har jag valt att dela på musik och sång, men sång kan tolkas vara en del i 

musik också. Just att begreppet i denna fråga är tolkningsbart tror jag var en anledning till 

att det blev större variation i frågan. Validiteten i denna studie upplever jag som hög då 

mina frågor mäter det som jag tänkt på förhand och mynnar ut i ett för mig intressant 

resultat.   

En tanke på förhand som inte blev som planerat var att jämföra svaren i enkäten 

utifrån stad och landsbygd. Det verkade som att de som fick möjlighet att svara på 

landsbygden värdesatte det högre än i en stad. Jag tänker att en av anledningarna kan 

bero på antal studenter som vill få tag på åsikter från pedagoger som jobbar i förskolorna 

i en stad. På landsbygden är det inte lika ofta personer som vill ha åsikter från personal i 

förskolan. En annan tanke vid utformandet av enkäten var att ta del av outbildad 

personals erfarenheter av förskolans arbetssätt. Det är något som jag inte gjorde i denna 

studie eftersom det är pedagoger som har olika typer av utbildning som har varit 

deltagare i denna studie. Skillnaderna mellan stad och landsbygd tänkte jag skulle vara 

större. Jag hade inte heller tänkt att många av skillnaderna skulle landa i att de egentligen 

handlade om skillnader mellan barnskötare och förskollärare. 

För att få reda på medvetenheten kring musikens funktion av pedagogerna har jag 

ställt frågan om vad musik kan bidra med och har valt att ha fasta svarsalternativ. Jag tror 

att jag kunde fått ut mer av pedagogernas medvetenhet av att ställa en öppen fråga 

istället. Jag tänker att det är lättare att hålla med om ett fast svarsalternativ än att 

komma på ett svar själv. Detta val går att diskutera, men med tidsaspekten blev de fasta 

alternativen det som passade denna studie, då öppna svar tar längre tid att bearbeta som 

nämnts tidigare. 

I enkäten hade jag en tanke om att nå all personal som jobbar inom förskolan, alltså 

både outbildad som personal med utbildning. I efterhand var det inte något som jag kom 

att lyckas med. Länken till enkäten skickades ut till avdelningarnas jobbmail och det är 

med eftertanke nog så att inte all personal som jobbar har tillgång till den. 

Det fanns en vilja att kunna kommentera vissa frågor bland pedagogerna. Det är jag 

som konstruktör av enkäten som ligger bakom att de inte fanns möjlighet till detta då jag 

inte kunde hitta åt den funktionen i hemsidan där jag skapade enkäten eller att den inte 

fanns. På det sättet kan jag ha missat perspektiv som vissa av pedagogerna ville dela med 

sig av. 
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Slutsatser 

Deltagarna i denna studie har mest bestått av förskollärare tätt följt av barnskötare. 

Utbildningsnivån och erfarenhet inom förskolan har verkat spela roll på hur musik 

används och vilken funktion det fyller.  

I denna studie har jag kommit fram till att musik och sång används till stor del varje 

dag i förskolan, men att det finns en viss variation i hur mycket det används. Barnen får 

uppleva musik på ett varierat sätt via musikinstrument, dans och rörelselek med IT och i 

samband med högtider. Barnen får sjunga till störst del på samlingar, men även när de 

leker och i samband med mat. Det är vanligast att pedagoger tar initiativ till att använda 

sig av musik och sång, men det förekommer ”ibland” att barnen tar initiativet. 

Musiken och sång har en variation i vilken funktion den har. Alla pedagoger har 

svarat att musik och sång har en funktion för språkutveckling, gemenskap, självkänsla, 

samspel och motorik till störst del, men även att det fyller en funktion för matematiskt 

tänkande och bidrar med trygghet. Med detta visar studien att det finns en medvetenhet 

hos pedagoger kring vilka funktioner musik och sång kan ha, men det är inte säkert att 

den medvetenheten speglar sig i användandet.  

Vidare forskning 

Under denna tid har det väckts den del frågor som inte denna studie har kunnat svara på.  

Några av dessa frågor som skulle vara intressanta att forska vidare om är:  

 Om pedagogers medvetenhet kring musik och sång speglar hur musik och sång 

används i förskolan?  

 Kommer pedagoger spela mindre instrument i förskolan i framtiden för att det 

tagits bort från utbildningen?  

 Vilken funktion fyller egentligen användningen av musik och sång via IT? 
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Bilaga 1 

Enkätfrågor 

1. Jag identifierar mig som.. 

             Man, kvinna  

 

2. Hur gammal är du? 

18-30år, 30-40år, 40-50år, 50-65år 

 

3. Hur länge har du jobbat i förskolan?  

0-5år, 5-10år, 10-15år, 15-20år , mer än 20år 

 

4. Hur länge har du varit på samma arbetsplats?  

0-5år, 5-10år, 10-15år, 15-20år , mer än 20 år 

 

5. Vilken utbildning har du? 

 Förskollärare, Barnskötare, outbildad , annan: 

 

6. Vart är din arbetsplats? 

I en stad,  i närheten av en stad ,Samhälle, By 

 

 

7. Om är en utbildning, hur undervisades det i din utbildning i musk? 

 

Instrument undervisning, workshops, det var inte med Vet ej annat. 

 

8.På vilket sätt utövar du musik privat? (Flervalsfråga) 

 

Spelar och sjunger för mig själv, Spelar o sjunger tillsammans med andra, lyssnar  på musik, 
annan. 

 

9. Sjunger du tillsammans med barnen å förskolan? 

 

Ja!, Ja, men jag känner mig inte bekväm, Nej, men jag skulle vilja.  Nej! 

 

 

10. Hur får barnen ta del av musik på er förskola?  

1-2 dagar, 2-3 dagar 3-4, varje dag. 



 

 

 

 11. Hur ofta får barnen sjunga på er förskola?  

1-2 dagar, 2-3 dagar 3-4, varje dag. 

 

12. Hur får barnen ta del av musik på er förskola?(flervalsfråga) 

Instrument, högtider, dans, rörelselekar, Ipad, dator, Skivspelare, radio, musikrum, 

Annat.. 

 

13.När sjunger barnen  på er förskola? (flervalsfråga) 

innan maten, I leken, samlingar,  annat… 

 

14. Användandet av musik sker på pedagogens initiativ 

Alltid, till stor del, oftast inte, inte alls 

 

 

15. Användandet av musik sker på barns initiativ  

Alltid, till stor del, oftast inte, inte alls 

 

 

16. Användandet av sång sker på pedagogensinitiativ 

Alltid, till stor del, oftast inte, inte alls 

 

17 Användandet av sång sker på barns initiativ 

Alltid, till stor del, oftast inte, inte alls 

 

 

 18. Jag tänker mig att sång och musik bidrar till(flervalsfrågor) : 

 

Språkutveckling, Gemenskap, Matematisk tänkande, Trygghet, Motorik, Självkänsla, Samspel,  
inget av dessa, annat.. 

 

 

18.Om du skulle vilja tillägga nåt till denna enkät , vad skulle det vara? 

  



 

 

 

Bilaga 2 

Information om enkäten 

Hej! Victor Brännström heter jag och håller just nu på med mitt examensarbete vid Umeå 

Universitet. Jag gör en undersökning om musik och sångens användning samt vilken funktion den 

har i förskolan. Min uppfattning är att musik och sång ofta används i förskolan och det är därför 

jag vill undersöka hur det i praktiken ser ut. 

 

I denna undersökning följer jag 4 principer från vetenskapsrådet dessa innebär att du som 

deltagare har rätt att bestämma själv om du vill genomföra enkäten. Du har rätt att få 

information om undersökningens innehåll. Du har rätt att vara anonym. Min skyldighet är att 

bara använda svaren från enkäten till forskning. 

 

Tack vare era svar blir mitt examensarbete möljligt! 

 

Har ni frågor eller funderingar hör gärna av er till mig. 

 

Victor Brännström 

 

 

 

 


