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Abstract 
Music is not mentioned to a large extent in the curriculum for Swedish preschools (Nat-

ional Agency, 2016). Preschool teachers don’t have any guidelines to relate to in their 

planning and implementation of music activities. This creates a complexity when working 

with music. Because of this further knowledge is needed in this area and that is why this 

study aims to illustrate didactic considerations in the planning and implementation of 

music activities in the preschool. This can further lead to inspire others to implement 

music in the preschool. The study looks closer at how music is valued and used as a 

didactic learning tool. This is done with the help of a questionnaire aimed at active pre-

school teachers (30 participants) and one interview. The study has a didactic perspective 

as a theoretical starting point and the results are analyzed and connected to the didactic 

triangle (Wahlström, 2015) and the didactic questions what, why and how (Ferm Thor-

gersen, 2012). 

 

The result determines that music is a legitimate tool for developing children’s knowledge 

in several areas for example language, mathematics, science and movement. The result 

illustrates didactic considerations, how music activities are formed and the priority when 

planning and implementing music activities. The study also illustrates different ways of 

working with music and the preschool teachers relation to music. By contributing with 

new knowledge the study can therefore make it easier for others to work with music to-

gether with children in the preschool. If there are clear goals for learning and the activity 

is characterized by children’s influence can this lead to rewarding and fun music activities 

in the preschool. 

 

Keywords: didactic considerations, didactic tool, interview, music, preschool, quest-

ionnaire.  
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Abstrakt 
Musiken har få nedslag i förskolans läroplan (Skolverket, 2016). Förskollärare och barn-

skötare har därför inga tydliga riktlinjer att förhålla sig till i planering och utförande av 

musikaktiviteter tillsammans med barnen. Det skapas därför en komplexitet i arbetet med 

musik. Ytterligare kunskap behövs inom detta område och därför syftar studien till att 

synliggöra didaktiska överväganden i planering och utförande av musikaktiviteter i för-

skolan. Detta kan således leda till att inspirera flera att implementera musik i förskole-

verksamheten. Studien fokuserar närmare på hur musik värderas och används som ett 

didaktiskt verktyg för lärande. Detta genomförs med hjälp av en enkätstudie riktad mot 

verksamma förskollärare och barnskötare (30 deltagare) och en intervju. Studien har ett 

didaktiskt perspektiv som teoretisk utgångspunkt och resultatet analyseras och kopplas 

till den didaktiska triangeln (Wahlström, 2015) och de didaktiska frågorna vad, varför 

och hur (Ferm Thorgersen, 2012). 

 

Studiens resultat fastställer att musiken är en verksam metod för att främja barns utveckl-

ing inom flera områden som till exempel språk, matematik, naturkunskap och rörelse. 

Resultatet synliggör didaktiska överväganden, hur musikaktiviteter utformas och vad som 

prioriteras i planering och utförande. I studien synliggörs också olika arbetssätt och förs-

kollärarnas och barnskötarnas relation till musik. Genom att bidra med ny kunskap kan 

studien därmed underlätta för andra att arbeta med musik tillsammans med barn i försko-

lan. Om det finns tydliga mål för lärandet och aktiviteten präglas av barnens inflytande 

kan detta bidra till givande och lustfyllda musikstunder i förskolan. 

 

Nyckelord: didaktiskt verktyg, didaktiska överväganden, enkätstudie, förskola, intervju, 

musik. 
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Inledning 
Musik finns i en uppsjö av olika former i vårt samhälle och den har sedan långt tillbaka 

praktiserats av människan. Som uttrycksform ger den oss en portal att förmedla känslor 

genom och musiken har även haft och har än idag stor betydelse för olika kulturer världen 

över. Barn får många erfarenheter av musik från radio, tv, film, spel och mobiltelefoner 

för att nämna några källor. Idag riktar skolan och förskolan fokus mot mer akademiska 

ämnen som matematik, naturvetenskap och språk. Många menar att musik får mindre 

plats i förskoleverksamheten idag än vad den hade förut (Baustad, 2012; Kim & Kemple, 

2011).  

 

Anledningen till att jag intresserar mig för ämnet grundar sig i att jag har ett stort musik-

intresse. Min passion för musiken etablerades redan i skolans tidiga år. Jag älskade mu-

siklektionerna i mellanstadiet då vi ofta sjöng och fick prova på att spela olika instrument. 

Mitt intresse intensifierade drastiskt under högstadiet när jag fick se en dokumentär om 

ABBA1 under en musiklektion. Jag blev väldigt inspirerad till följd av detta och bad min 

far att plocka ned sin gamla elgitarr från vinden. Efter att ha dammat av den gamla Iba-

nezen var jag igång och har aldrig slutat sedan dess. Mitt eget musikintresse och den 

forskning jag har tagit del av bidrar till att jag vill se närmare på musiken inom min kom-

mande yrkesroll. Jag vill undersöka hur förskollärare och barnskötare använder sig av 

musik som ett didaktiskt verktyg för lärande i förskolan. Det är angeläget att synliggöra 

de didaktiska arbetsprocesserna och arbetet med musik i förskolan och genom att för-

hoppningsvis bidra med denna kunskap, inspirera andra förskollärare och barnskötare till 

liknande arbete.  

 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) beskrivs att förskolan ska sträva efter att barn 

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att kommunicera och förmedla sina upp-

levelser via estetiska uttrycksformer som till exempel sång, musik och drama. Wassrin 

(2013) talar om musik som estetisk uttrycksform och menar att musik är så mycket mer 

än bara auditiv, musik är också fysisk som vi känner av i våra kroppar. Musik och andra 

estetiska uttrycksformer har få nedslag i läroplanen och det förklaras inte särskilt detalje-

rat hur man bör arbeta med musik i förskolan. Detta skapar emellertid möjligheter för 

förskollärare och barnskötare att arbeta kreativt med estetiska uttryckssätt tillsammans 

med barnen. Jag kan också förstå att många känner en osäkerhet inför att implementera 

musik i verksamheten eftersom de inte får tillräckligt med stöd i hur de ska gå till väga. 

Eftersom läroplanen inte tar upp musik i särskild stor omfattning menar jag att det skapas 

en komplexitet i undervisningen. Det kan vara svårt för förskollärare och barnskötare att 

veta hur de ska använda sig av musik utan riktlinjer. Det ligger också en svårighet i att 

implementera musik som ett verktyg i undervisningen när andra lärandeobjekt är i fokus 

om de redan från start inte vet hur de kan arbeta med musik som ämne.  

 

Som med alla områden inom läroplanen menar jag att det säkerligen finns olika sätt för 

förskollärare och barnskötare att förhålla sig till musik. Användningen av musik i försko-

lan kan innebära olika saker, kanske som en estetisk uttrycksform (Kim & Kemple, 2011) 

eller som ett redskap för att lära sig något annat. Sotiropoulou-Zormpala (2012) diskuterar 

estetiska lärprocesser och estetiskt lärande och hur detta berikar barns inlärning. Hon un-

dersökte detta i kombination med språkliga aktiviteter. Hennes resultat visar att estetiska 

lärprocesser hjälper barnen att förstå på en intellektuell, psykisk, emotionell och social 

nivå. Denna studie har fokus mot användningen av musik som ett didaktiskt verktyg för 

                                                 
1 http://www.abbasite.com/ 
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att främja ett annat lärandeobjekt. Detta kan göras till exempel genom att förankra rim-

ramsor och sånger för främjandet av språkutvecklingen (Ehrlin, 2012) eller räkne-sånger 

för att skapa möjligheter för barnen att utforska tempo, takt och rytm samtidigt som tal-

raden och räkneramsan (Shilling, 2002). Zachopoulou, Tsapakidou och Derri (2004) be-

lyser även musiken som en metod för barn att träna sin motorik, balans och kroppskon-

troll.  

 

Med grund i denna komplexitet menar jag att det är angeläget att synliggöra didaktiska 

överväganden i planering och utförandet av musikaktiviteter och förhoppningsvis bidra 

med kunskap som kan inspirera andra att implementera musik i verksamheten. Genom att 

synliggöra hur musik på olika sätt kan användas i verksamheten för att stödja barns lä-

rande, kan resultatet fungera som ett stöd till andra förskollärare och barnskötare som vill 

arbeta med musik. Det vore intressant att undersöka hur musikaktiviteter planeras och 

genomförs så att de blir meningsfulla och lärorika för barnen. Musiken som en uttrycks-

form har ett stort värde i sig och ”sångsamlingen” är en vanligt förekommande aktivitet i 

förskolan som många barn tycker är rolig att delta i. Min egen erfarenhet är att dessa 

stunder bör ha stort fokus mot bra innehåll för att det ska vara givande för barnen. Med 

”bra innehåll” menar jag att det ska vara ett tydligt syfte med aktiviteten. Sångsamlingar 

blir också mer givande om barnen får vara med och utöva inflytande över aktiviteten.  

 

Musiken har många användningsområden och arbetet med musik kan se väldigt olika ut 

i förskolan. Ehrlin (2015) belyser att förskollärare har delade åsikter om musik och hur 

de ställer sig till ämnet är beroende av deras musikaliska bakgrund. Många känner att de 

har brist på musikalisk kompetens och därför känner de sig osäkra på ämnet. Andra har 

god tro på sin egen förmåga och menar att de inte behöver vara professionella musiker så 

länge de har roligt tillsammans med barnen och att aktiviteten präglas av ett menings-

skapande (a.a.). 

 

Musik i förskolan 
I detta avsnitt belyser jag tidigare forskning och litteratur inom området musik och lärande 

i förskolan och även till viss del skolan. Avsnittet syftar till att belysa olika uppfattningar 

om musik och varför musik bör användas i förskolans verksamhet. Jag har använt mig av 

böcker, databasen ERIC (EBSCOhost) för att söka fram artiklar och rapporter på engelska 

och databasen LIBRIS för att söka fram avhandlingar på svenska. Jag har alltid avgränsat 

sökningarna till ”full text” och ”peer reviewed” (för översikt över använda sökord och 

valda artiklar se Bilaga 1). Utifrån sökträffarna har urval gjorts som syftar till att belysa 

så många användningsområden som möjligt inom musiken. De artiklar som jag har sökt 

fram och dess innehåll har sedan bidragit till utformningen av rubrikerna i litteraturge-

nomgången där olika användningsområden presenteras. 

 

Musik gynnar barns språkutveckling 
Wassrin (2013) menar att forskningen om musik i förskolans kontext är relativt tunnsådd, 

speciellt skandinavisk forskning. Men en av de få som riktar fokus mot förskolan är Ehrlin 

(2015) och hon erbjuder ett språkperspektiv. Hennes studie syftar till att undersöka skill-

naderna mellan tre förskolor varav två har musik som profil. Författaren menar att musik 

ofta lyfts som ett bra verktyg för lärande och speciellt för dess fördelar för språkutveckl-

ing och språkinlärning. Lärarna som deltar i hennes studie menar också att det viktigaste 

med att bedriva musikaktiviteter i förskolan är att lära sig tillsammans med barnen och 

att aktiviteten präglas av ett meningsskapande (a.a.). Kim och Kemple (2011) visar även 
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de med hjälp av sin amerikanska studie som riktar sig mot förskollärarstudenter och lä-

rarstudenter att de flesta betraktar musiken som ett verktyg för språkinlärning och språk-

utveckling. Ehrlin (2012) menar att i användandet av sånger som redskap för att stimulera 

flerspråkiga barns språkutveckling blir uppmärksamheten på texten i sångerna märkbar. 

Hon förklarar också att det talade språket stimuleras när de tillsammans talar om sång-

texterna och dess betydelse.  

 

Kim och Kemple (2011) belyser musiken som ett språkutvecklande medel och det gör 

även Ehrlin (2012, 2015). Även Salmon (2010) menar att musiken bidrar till barns språk-

utveckling men utvidgar till läs- och skrivförmåga. Hon undersöker musiken som ämne 

kopplat till litteracitet och språkutveckling. Musik av olika slag kan gynna barnens krea-

tiva tänkande och fantasi. Författaren menar att musiken bidrar till att tankeprocesser 

skapas hos barnen och att de kan koppla till tidigare erfarenheter som sedan uttrycks via 

olika uttrycksformer som till exempel talat språk eller skrift (a.a.).  

 

Musiken i sociala samspel 
Kim och Kemple (2011) beskriver musik som en influens för barnen och deras lärande 

på många vis. De menar att med hjälp av musiken får barnen en portal att uttrycka sig via 

och ett sätt att kommunicera med andra. Att sjunga tillsammans i sångsamlingar stärker 

sociala band och gynnar barnens självförtroende. Författarna menar också att i de sociala 

samspelen främjas barnens utveckling av kognitiva förmågor. När barnen deltar i gemen-

samma sångsamlingar som präglas av glädje och meningsskapande så stärks de sociala 

banden de har till varandra och deras samarbetsförmåga (a.a.). Ehrlin (2012) har i sin 

avhandling ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk utgångspunkt och refererar till 

Vygotskij (1999) som grundare av detta perspektiv. Ehrlin (2012) menar att barnen lär 

sig i de sociala samspelen som uppstår under musikaktiviteterna. Det är i de språkliga och 

sociala samspelen som utveckling och lärande sker.  

 

Zur och Johnson-Green (2008) skriver i sin artikel om barnens övergång från förskola till 

skola och hur lärandet förändras från ett fokus mot sociala samspel, social interaktion och 

socialt lärande till ett mer akademiskt lärande. Deras undersökning syftar till att visa att 

musiken kan vara ett hjälpmedel under denna period i barnens liv. Författarna menar att 

den didaktiska aspekten av musikanvändning tillsammans med barn fokuseras mer mot 

behovet av kognitiv och social utveckling ju äldre barnen blir. Om lärare erbjuder barn 

den tid de behöver för att utvecklas socialt, emotionellt och kognitivt skapas goda förut-

sättningar för barnens framtida deltagande i musikaktiviteter (a.a.). 

 

Musik och rörelse 
Zachopoulou et al. (2004) lyfter musikens användning inom rörelseaktiviteter. Denna gre-

kiska studie syftar till att undersöka två barngrupper som deltog i olika slags rörelsepro-

gram. Den ena gruppen fick delta i ett rörelseprogram som ackompanjerades av musik 

vilket ledde till många rytmiska övningar och barnen fick träna på rytmik, tempo och 

kroppskontroll. Kontrollgruppen fick delta i ett liknande rörelseprogram men utan musik 

inblandat. Författarna undersöker barnens motoriska utveckling och om det uppstår några 

skillnader mellan barngrupperna. De menar att barnens tidiga år spelar en stor roll för 

deras utveckling av motoriska färdigheter, kroppskontroll och balans. Zachopoulou et al. 

(2004) och Pollatou, Karadimou och Gerodimos (2005) uttrycker att barnen kan påverkas 

negativ när de blir äldre om de inte utvecklar dessa färdigheter tidigt. Zachopoulou et al. 

(2004) talar om musik som en metod för rörelseaktiviteter och att musiken berikar dessa 

aktiviteter på många vis förutom att de blir mer lustfyllda och menar att barnen som deltog 
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i rörelseaktiviteter ackompanjerat av musik fick en bättre utveckling av sin motorik, ba-

lans och kroppskontroll. Westervelt (2002) som har gjort en undersökning om musik och 

rörelse uppmärksammar frågorna: varför, när och hur man ska arbeta med rörelse och 

musik tillsammans med barn. Han tillför också något ytterligare när han talar om att för-

ståelsen av rytm handlar om utvecklingen av det kinestetiska sinnet (sinnet för uppfatt-

ning av den egna kroppen med receptorer som finns i musklerna). Författaren tar upp 

begreppet ”Continuous Fluid Motion” som beskriver kroppsliga rörelser som är fria och 

flödande. Han pratar också om ”flowing motions”. Dessa rörelser menar han passar ut-

märkt till musik och sång speciellt om man följer rytm (a.a.). Zachopoulou et al. (2004) 

uttrycker att när barn rör sig till musik så bidrar detta till deras utveckling av balans, 

kroppskontroll och kroppslig medvetenhet, vilket även forskning av Westervelt (2002) 

stärker.  

 

Pollatou et al. (2005) menar att i förskolan skapas det mycket utrymme för rörelseaktivi-

teter i kombination med musik. I deras studie undersöker de könsskillnader när det kom-

mer till musikbegåvning, förmåga att följa rytm och motoriska färdigheter. Den enda 

skillnaden som synliggörs i resultatet är att pojkarna har svårare att röra sig rytmiskt till 

musik än flickor. Författarna anser därför att förskolan bör implementera mer av dessa 

rytmiska övningar eftersom pojkarna ligger efter i denna utveckling. De understryker vik-

ten av rytmisk kompetens eftersom den är starkt relaterad till motorik och kroppskoordi-

nation (a.a.).  

 

Musiken som ett estetiskt uttryckssätt 
Musiken som en estetisk uttrycksform handlar om att uppleva, motta, tolka och uttrycka 

sig på många olika vis. Musik som en uttrycksform är viktig i sig utan att behöva inklu-

dera andra lärandeobjekt. Wassrin (2013) diskuterar i sin avhandling barnens relation till 

musiken och den kroppsliga aspekten. Musik är inte bara auditiv utan även fysisk och 

barnen kan uttrycka sig kroppsligt till musiken. Författaren skriver om ett utforskande 

arbetssätt där barnen får prova på att spela olika instrument som gitarr, trumma och key-

board och även användningen av en Ipad med musik-applikationer installerade. Wassrin 

(2013) menar att barnen ofta tycker det är roligt att prova sig fram med olika musikin-

strument och uttrycka sig via dessa och Holmberg (2012) uttrycker att barn och vuxna 

ofta förenas genom sin gemensamma okunskap i dessa aktiviteter. Aktiviteterna präglas 

istället av ett meningsspanade och blir väldigt givande för barnen. Att försöka frambringa 

ljud med instrument är ett vanligt arbetssätt när pedagogerna själva inte är musiker. Det 

undersökande arbetssättet är startpunkten för ett musikaliskt lärande (Holmberg, 2012).  

 

Kim och Kemple (2011) diskuterar även de om musiken som uttryckssätt. De uppmärk-

sammar att musik är ett kommunikationsverktyg för barn och ett sätt för barnen att ut-

trycka sina känslor och tankar. Deras studie syftar på att uppmärksamma skillnaden mel-

lan lärarstudenter som har en bakgrund inom musik och de som inte har det. Deltagarna 

som har en bakgrund inom musik värderar ämnet högt och förklarar att musik har ett stort 

värde som en uttrycksform. Barnen kommer i kontakt med sina känslor när de lyssnar på 

musik vilket öppnar upp för ett estetiskt och uttrycksfullt lärande (a.a.). 

  

Musik och naturkunskap/matematik 
Kim och Kemple (2011) uppmuntrar lite förbigående användningen av musik inom om-

råden som matematik och naturkunskap men berör inte dessa ämnen ingående i sin studie. 

Poole (2016) däremot belyser hur didaktiskt arbete kan se ut i kombinationen av musik 

och naturvetenskap. Författaren menar att planeringen och utförandet av musikaktiviteter 
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ska utgå från barnens tidigare erfarenheter. Han uttrycker också att lärare bör ta tillvara 

på det spontana som kan uppstå i klassrummet och som kan leda till oplanerade lärsituat-

ioner. De flesta barn har tidigare erfarenheter av till exempel djur, bilar, väder och barn-

program och han menar att dessa erfarenheter kan inkorporeras i aktiviteter med en mu-

sikalisk anda. Väder är exempel på en bra utgångspunkt för att närma sig det naturveten-

skapliga området tillsammans med barn eftersom att barnens tidigare erfarenheter och 

bekantskap med ämnet kan bidra till att barnen blir nyfikna på innehållet (a.a.).  

 

Poole (2016) presenterar i sin text en naturvetenskaplig aktivitet där musik används som 

ett verktyg för meningsfullt lärande. Med hjälp av olika slaginstrument och barnens egna 

kroppar simulerar de ljudet av åskväder, blixtar, regn och skyfall ackompanjerat av bilder 

på en projektorduk som representerar olika skeden i en regnstorm. Författaren belyser att 

lärare ofta har svårigheter med att kombinera musik med matematik och naturkunskap. 

Men han menar också att det inte behöver vara så svårt. Genom att utgå från barnens 

tidigare erfarenheter kan de också lära sig något nytt och det blir då meningsfullt för dem 

(a.a.).  

 

Shilling (2002) är en av de som diskuterar kombinationen matematik och musik. Han 

menar att barn kommer till skolan med tidigare erfarenheter och kunskap om musik och 

rytm. När barnen blir erbjudna möjligheter att experimentera och utforska matematiska 

begrepp genom musik så kan detta leda till ett engagemang att bilda sig en musikalisk 

förståelse kring till exempel rytm, tempo, och takt. Att koppla samman musik och mate-

matik skapar möjligheter för barnen att utveckla deras logiska/matematiska tänkande och 

musikaliska/rytmiska färdigheter på sätt som de kanske inte har gjort förut (a.a.).  

 

Förskollärares inställning till musik 
Ett ämne som är ständigt återkommande när jag bearbetar litteratur och den tidigare forsk-

ningen är förskollärares inställning till användningen av musik (Ehrlin, 2015; Ehrlin & 

Wallerstedt, 2014; Kim & Kemple, 2011; Rodríguez & Álvarez, 2017). Kim och Kemple 

(2011) som i sin studie riktar sig mot blivande lärare och förskollärare undersöker stu-

denternas inställning till ämnet. Flera av studenterna beskriver en osäkerhet inför hur de 

ska implementera musik i verksamheten. Många deltagare i den studien menar också att 

de inte har nog med kompetens för att bedriva musikaktiviteter. Även Rodríguez och 

Álvarez (2017) synliggör att lärarna som deltog i deras studie uttrycker att de inte har nog 

med kompetens och att de inte tror på sig själva när det handlar om att undervisa i musik.  

 

Kim och Kemple (2011) kommer fram till att de som har en bakgrund inom musik vär-

derar ämnet högre och ser en större potential i att använda sig av musik i verksamheten. 

Ehrlin (2015) lyfter också pedagogers osäkerhet i sin studie och visar att många av de 

verksamma förskollärare i studien uttrycker sig ha dålig kunskap om musik och också en 

önskan av att vilja lära sig mer. Ehrlin beskriver i sin studie två förskolor som får stort 

stöd från förskolecheferna i det musikaliska arbetet. De får fortbildning och får delta i 

musikkurser för att höja sin kompetens och självsäkerhet, Kim och Kemple (2011) fram-

håller också behovet av denna form av fortbildning. Förskollärarna i Ehrlins (2015) studie 

säger också att nu tycker de att det är mycket roligare att arbeta med musik tillsammans 

med barnen. De uttrycker också att de har fått bättre självförtroende och understryker att 

de inte behöver vara proffs för att kunna bedriva musikaktiviteter. Det viktigaste är att ha 

kul och lära sig tillsammans (a.a.). Ehrlin och Wallerstedt (2014) talar också om lärar-

kompetensen och att man inte behöver vara professionell musiker för att bedriva musik-
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aktiviteter. Vissa förskollärare som har fått utbildning inom musik beskriver sin egen mu-

sikaliska kompetens som dålig, men att det inte gör någonting. Lärare kan ändå bedriva 

givande musikaktiviteter om fokus riktas mot att ha roligt och lära sig tillsammans istället.  

 

Sammanfattande kommentarer 
I denna litteraturgenomgång synliggörs musikens roll i undervisning inom förskola och 

skola. De användningsområden som omtalas i störst omfattning är musik som stöd för 

språkutveckling och musik i kombination med rörelseaktiviteter. Det verkar som att det 

finns en komplexitet i att arbeta med musik som ett verktyg för att lära barnen innehålls-

kunskaper inom naturkunskap. När jag tar del av den tidigare forskningen får jag intrycket 

av att förskollärare kan behöva tydligare riktlinjer inom detta arbete. Det skulle vara in-

tressant om min studie kunde bidra med ny kunskap inom området. Förskollärares inställ-

ning till ämnet visar sig också här i litteraturgenomgången och att de som har en bakgrund 

inom musik eller har blivit erbjuden fortbildning inom området är mer självsäkra när de 

arbetar med musik. Den tidigare forskningen har ytterligare bidragit till mitt intresse att 

vilja synliggöra det didaktiska arbetet i planeringen och utförandet av musikaktiviteter i 

förskolan. Här menar jag att studien kan bidra med ny kunskap och det är utifrån detta 

syftet har utformats.  

 

Syfte 
Syftet med denna studie är således att synliggöra didaktiska överväganden och hur det 

didaktiska arbetet i planering och utförande av musikaktiviteter sker i förskolan. Studien 

har för avsikt att undersöka hur förskollärare och barnskötare arbetar med musik när det 

finns ett annat lärandeobjekt i fokus, alltså musik som ett didaktiskt verktyg för annat 

lärande. Jag kommer att beakta ett didaktiskt perspektiv och detta är min teoretiska ut-

gångspunkt i arbetet. Studien syftar ytterligare till att synliggöra förskollärares och barn-

skötares inställning till ämnet musik. En förhoppning är att studiens resultat kan bidra 

med kunskap som kan inspirera flera att implementera musik i förskoleverksamheten.  

 

Studiens undersökningsfråga är: Vilka didaktiska överväganden blir synliga när förskol-

lärare och barnskötare arbetar med musik och det finns ett annat lärandeobjekt i fokus? 

 

Didaktiskt perspektiv 
Wahlström (2015) beskriver att didaktiken tar form när läraren undervisar sina elever och 

omfattar undervisningens och inlärningens teori och praktik. Inom didaktik ställs frågor 

som vem den lärande är, vad är mål för lärandet, vad är motiveringen för målet, när den 

lärande ska lära sig ett specifikt innehåll, var och med vilka och på vilket vis och med 

hjälp av vad ska den lärande lära sig (Jank & Meyer, 1997). Ferm Thorgersen (2012) talar 

också om musik och didaktik och belyser att de val en pedagog gör i planering, värdering 

och dokumentation skapar förutsättningar för barnens lärande. Hon menar att frågorna 

vad, varför och hur blir centrala att förhålla sig till. Wahlström (2015) menar att det finns 

inget givet sätt att förhålla sig till och ingen given modell som fungerar för alla elever. 

Eftersom det inte finns någon given modell skapar detta möjligheter för läraren att ha en 

öppenhet och vara kreativ i sin undervisning.  

 

Wahlström (2015) förklarar att begreppet didaktik härstammar från det grekiska ordet 

”visa” vilket beskriver hur någon visar på eller pekar på något för någon annan. Det finns 

också något som kallas för den ”didaktiska triangeln” och vem som ursprungligen utfor-

made den är inte klarlagt. Triangeln illustrerar didaktikens tre grundpelare: innehållet, 
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läraren och eleven. Den visar sedan relationerna mellan dessa tre funktioner: lärarens 

framställning av innehållet, interaktionen mellan läraren och eleven och elevens erfaren-

het till lärandet (a.a.). Bilden nedan visar Wahlströms tolkning av den didaktiska triang-

eln. Det är Wahlströms beskrivning av triangeln som jag förhåller mig till i studien. Bil-

den nedan har jag själv skapat i ”Microsoft Paint”2 och är därför inte direkt kopierad från 

författaren/upphovsmannen.  

 
Figur 1. Didaktiska triangeln (Wahlström, 2015, s. 104). 

Jag tolkar den didaktiska triangeln som en helhetsförklaring av begreppet didaktik. De tre 

grundpelarna och deras relationer till varandra beskriver hur det didaktiska arbetet i 

undervisningen gör sig synligt. Betraktat ur ett förskoleperspektiv så måste förskollärare 

ha en koppling till innehållet. I denna koppling bör relationen till ämnesinnehållet vara 

god och även yrkeskompetens är av vikt. Framställningen är en beskrivning av hur förs-

kolläraren väljer ut och presenterar innehållet. Förskolläraren bör kritiskt granska sin egen 

metod och presentation. Framställningen bör också passa in i kontexten. Sedan kommer 

vi till förskolläraren och barnet och interaktionen där emellan. Här tolkar jag det både 

som metoden för undervisningen och även som det sociala samspelet mellan förskollärare 

och barn. Det är således viktigt att förskollärare skapar goda relationer med alla barn i sin 

barngrupp. Utifrån egna erfarenheter är relationen till sin lärare viktig. Tycker man om 

läraren och har en trygg relation med hen blir det meningsfullt att lära sig. Slutligen hand-

lar det om barnets erfarenhet av innehållet och barnets erfarenheter av att lära sig. Här 

tolkar jag det som att förskolläraren måste ha en god insikt i vad barnet har för erfaren-

heter sedan tidigare. Förskolläraren bör veta hur barnet förhåller sig till innehållet och hur 

intressant/relevant innehållet kommer att vara för barnet. I planering av diverse aktiviteter 

som syftar till lärande bör förskollärare förhålla sig till didaktiken för att göra lärandet 

relevant och meningsfullt för barnen. Förskolläraren bör också se till att ämnesinnehållet 

är anpassat till barnens kunskapsnivå och behov. Att ha den didaktiska triangeln i åtanke 

kan göra nytta för både förskollärare och barn. Jag menar således att förskollärare som 

arbetar med musik i förskolan kan förhålla sig didaktiskt enligt denna modell.  

 

                                                 
2 https://sv.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Paint 
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De didaktiska frågorna vad, varför och hur menar jag cirkulerar mellan grundpelarna och 

deras relationer till varandra. Om jag ska precisera varje didaktisk fråga till en specifik 

aspekt i triangeln skulle jag vilja fastställa att frågan vad beskriver innehållet. Frågan 

varför passar in på barnet och barnets relation till innehållet. Jag tycker att den sista frågan 

hur gör sig synlig i interaktionen mellan förskolläraren och barnet men även i framställ-

ningen av innehållet. Alltså vilket förhållningssätt förskolläraren beaktar, hur man bemö-

ter barnen och hur ett innehåll ska presenteras för barnet till exempel vilka metoder förs-

kolläraren använder.  

 

Ferm Thorgersen (2012) uttrycker att didaktiken gör sig synlig när lärare i förskolan 

skapar förutsättningar för barns lärande. Eftersom jag menar att det finns en komplexitet 

i musikundervisningen och att det inte finns några tydliga riktlinjer att förhålla sig till, 

bör didaktiska överväganden inom planering och genomförande synliggöras. Wahlström 

(2015) belyser att didaktik omfattar undervisningens och inlärningens teori och praktik. I 

studien kommer jag att förhålla mig till ett didaktiskt perspektiv och arbeta för att göra 

arbetsprocesser synliga. Jag har hopp om att studiens resultat kan visa vad som är viktigt 

i framställning av innehåll, vad som är bra att ta hänsyn till angående barnens relation till 

innehållet och hur samspelet mellan förskollärare och barnen bör se ut. Studien syftar till 

att undersöka vad, varför och hur förskollärare och barnskötare arbetar med musik som 

en metod för andra lärandeobjekt. De didaktiska frågorna och den didaktiska triangeln 

(Figur 1) blir centrala i analysarbetet. I studien kommer jag att förhålla mig till vad-frågan 

som att den representerar ämnesinnehållet, till exempel språk eller matematik. Varför-

frågan blir då argument för lärande där barnens erfarenhet och relation till lärandeinnehåll 

beaktas och hur-frågan representerar musiken som ett didaktiskt verktyg för lärande och 

förhållningssätt. Jag argumenterar också för tolkningen att vad-frågan kan vara själva 

musiken i sig i form av en musikaktivitet. I dessa fall kan planerade musikaktiviteter be-

traktas som vad, argument om att musikaktiviteter kan gynna olika lärandeobjekt blir var-

för. Hur förstås i relation till förhållningssätt och metoder som till exempel räkne-ramsor 

för att träna matematik. Studien kommer att undersöka hur verksam musiken är som me-

tod och hoppas kunna inspirera andra till att implementera musik i sin verksamhet genom 

att belysa didaktiska överväganden i teori och praktik. 

 

Metod 
I detta avsnitt presenteras min arbetsprocess och metod-delen inleds med att argumentera 

för mitt val av metod. Avsnittet synliggör hur jag har gått till väga för att få svar på min 

undersökningsfråga. Jag redogör också för etiska ställningstaganden och förklarar hur 

min kontakt med förskolechefer och förskollärare/barnskötare har gått till. Därefter redo-

visas problematik med metodvalet och vad jag har tagit hänsyn till. Stycket belyser också 

bearbetningen av insamlade data och hur resultatkategorierna har utformats. Slutligen av-

slutas metodavsnittet med några kommentarer om hur analysarbetet har gått till.  

 

Utformning av enkät 
För att få svar på min undersökningsfråga så var det lämpligt att studien riktades mot 

förskollärare och barnskötare verksamma i förskolan. På så vis synliggjordes min mål-

grupps åsikter och tankar. Studien adresserade både förskollärare och barnskötare för att 

inte begränsa resultatet. Både dessa yrkesroller befinner sig i förskolan och argument och 

perspektiv från båda yrkesrollerna bör synliggöras. Jag skapade en online-enkät för att få 

svar på undersökningsfrågan (Bilaga 2). Kim och Kemple (2011) som riktade deras studie 

mot lärarstudenter använde sig av ”Music Belief Questionnaire”, ett frågeformulär för att 

synliggöra deras perspektiv. Med utgångspunkt från deras tillvägagångssätt menar jag att 
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min metod också är legitim för att synliggöra verksamma förskollärares och barnskötares 

tankar och uppfattningar/åsikter om sitt arbete med musik i förskolan. Även Hjalmarsson 

(2014) belyser enkätundersökningsmetoden och menar att det är ett sätt att gå till väga 

för att synliggöra uppfattningar och åsikter i en viss fråga inom en specifik grupp, till 

exempel förskollärare. Vetenskapsrådet (2017) menar att val av metod för forskningsupp-

gifter har betydelse för resultatets värde och jag reflekterade över detta i valet av metod. 

Ofta bygger val av metod på befintliga kunskaper och tidigare insatser och det var på så 

vis jag fick inspiration till mitt eget metodval.  

 

I bearbetningen av litteraturen och tidigare forskningen som berörde musik bildade jag 

en god grund att stå på. Enkätens frågor utformades sedan med inspiration från den tidi-

gare litteraturen. Frågorna formulerades på ett specifikt sätt som bearbetade vad tidigare 

litteratur hade visat, till exempel hur förskollärare och barnskötare relaterade till ämnet 

musik, hur de värderade musikens olika användningsområden, hur de värderade sin egen 

kompetens i att bedriva musikaktiviteter, hur de planerade och utförde musikaktiviteter 

och vilka didaktiska överväganden de hade i sina arbetsprocesser. Jag formulerade frågor 

som syftade till att följa upp vad tidigare litteratur och forskning tagit upp men också 

frågor för att besvara studiens undersökningsfråga. För att kunna påbörja min arbetspro-

cess började jag söka efter hemsidor som erbjöd tjänsten. Efter en tids sökande fann jag 

en hemsida som erbjöd det jag var ute efter (http://www.survio.com). Denna hemsida 

tillät mig att distribuera enkäten via en länk och den erbjöd mig också att analysera resul-

tatet med svarsdiagram och statistik.  

 

Hjalmarsson (2014) talar om öppna och slutna frågor i en enkät. Hon menar att val av 

öppna eller slutna frågor blir en central fråga. De öppna frågorna erbjuder möjligheter till 

deltagarna att svara med egna ord och skapar förutsättningar för ett resultat som man själv 

inte förutsåg vid utformningen av enkäten. Användningen av slutna frågor leder dock till 

att deltagare kryssar i svarsalternativ som stämmer bäst överens med sin egen uppfattning 

eller åsikt. Nackdelen blir att deltagarna får mindre utrymme att uttrycka sig med egna 

ord och tillföra något nytt till resultatet medan fördelen blir att jämförbarheten i svaren 

ökar och analysarbetet underlättas. Hjalmarsson (2014) menar också att det kan finnas en 

svårighet i att formulera svarsalternativ som täcker alla tänkbara svar. Detta hade jag i 

åtanke i utformningen av enkäten och valde därför att kombinera både öppna och sluta 

frågor.   

 

Enkäten inleddes med en del frågor som omfattade bakgrundsinformation om undersök-

ningsdeltagaren som Hjalmarsson (2014) menar kan bidra till att motivera personen som 

svarar på frågorna att besvara enkäten. I min arbetsprocess utgick jag ifrån ”God forsk-

ningssed” (Vetenskapsrådet, 2017). Det första etiska dilemmat som uppstod handlade om 

avidentifieringen av deltagarna. Min studie verkade för att undanhålla personlig inform-

ation, deltagarnas namn, förskolors namn och så vidare. Dilemmat uppstod då jag funde-

rade kring att ha en fråga där deltagarna fick kryssa i sitt kön. Jag valde då att inte ha med 

den frågan eftersom majoriteten av personalen i förskolan är kvinnor och detta löpte då 

risk för att bli utpekande för männen som deltog i studien. Egentligen så var könet på 

deltagarna inte heller relevant för analysarbetet eller för resultatet. Vetenskapsrådet 

(2017) tar upp begreppet integritet och att forskaren ska vidta åtgärder för att skydda del-

tagarnas personliga integritet och skydda deras personliga uppgifter och privatliv. Enkä-

ten utformades så att varken namn eller andra personliga uppgifter behövde lämnas ut för 

att delta i studien. Detta genomfördes för att utesluta risken av identifiering av deltagarna 

och exploatering i någon form.  

 

http://www.survio.com/


 

10 

 

Slutligen skapades en sista fråga som syftade till att undersöka om deltagaren skulle vara 

intresserad av att ställa upp på en intervju för några följdfrågor. Om de var intresserade 

fick de lämna sin e-postadress. Detta gjorde jag utifall jag inte skulle få in tillräckligt med 

svar för att få en tillfredsställande grund att bygga resultatet på. Några kompletterande 

intervjuer skulle kanske kunna bygga upp en starkare grund att stå på. 

 

Distribuering och kommunikation 
Från början hade jag en klar bild av hur enkäten skulle distribueras. Tanken var att via 

telefon kontakta en förskolechef i Mellansverige och informera om min studie och vad 

syftet med enkäten var. Om förskolechefen tyckte att studien lät intressant och gav mig 

tillåtelse tänkte jag skicka ett informationsbrev med en länk till online-enkäten (Bilaga 3) 

som sedan skulle vidarebefordras till förskollärare och barnskötare i förskoleområdet som 

förskolechefen ansvarade för. Detta skulle ge mig en distribuering till ca 12 förskolor var 

det tänkt (ca 170 verksamma förskollärare och barnskötare). Jag märkte efter ett tag att 

tillräckligt med svar inte samlades in och bestämde mig för att expandera undersök-

ningen. I slutändan sträcktes studien utanför den kommun jag från början hade tänkt att 

förhålla mig till. Slutligen kontaktade jag totalt 12 biträdande förskolechefer/förskoleche-

fer utspridda i fem olika kommuner och även 120 förskollärare/barnskötare direkt för att 

distribuera enkäten och få den besvarad. Majoriteten av förskolecheferna kontaktade jag 

via e-post och blev då tvungen att skapa ett separat informationsbrev till dem som innehöll 

samma information som de jag kontaktade via telefon fick (Bilaga 4). Om studien lät 

intressant fick de gärna höra av sig och inte förrän då skulle de få ett nytt e-postmed-

delande av mig med information och enkät till deltagarna (Bilaga 3). Jag fick inte svar av 

alla och inte heller tillåtelse av samtliga som svarade, men informationsbrevet skickades 

(Bilaga 3) till de som gav mig tillåtelse att göra det. 

 

Informationsbrevet till deltagarna i inleddes med en presentation av mig själv och studien. 

Syftet med mitt arbete lades fram och att kunskap behövdes inom detta område och att 

jag gärna ville ta del av deras åsikter. I utformningen av detta informationsbrev hade jag 

också etiska överväganden i åtanke och förhöll mig till ”God forskningssed” (Veten-

skapsrådet, 2017). Deltagandet var självfallet helt frivilligt och detta klargjordes tidigt. 

Utlämnandet av namn var inte heller nödvändigt för deltagandet och det insamlade mat-

erialet skulle inte behandlas för något annat ändamål än studien. Jag informerade att inga 

obehöriga skulle kunna ta del av materialet och att om de var intresserade av resultatet 

skulle de lämna sin e-postadress. De fick möjligheten att ta del av resultatet när arbetet 

var färdigt. Avslutningsvis fäste jag dit en länk till online-enkäten och skrev dit både min 

och min handledares kontaktinformation och datum.  

 

Problematik 
Det fanns självfallet nackdelar med mitt val av metod och dessa tog jag hänsyn till. Ett 

problem med enkätstudien var att det mesta låg i deltagarnas händer. Mycket hängde på 

deras vilja att delta för att kunna få in något resultat och därför uppmärksammades detta. 

Jag vidtog vissa åtgärder för att försöka försäkra mig om en god grund för resultat och 

analys och lade till en sista fråga i enkäten och frågade om de ville ställa upp på en intervju 

för vidare följdfrågor. Om några godkände att delta i en intervju kunde mer svarsmaterial 

samlas in för att bygga resultatet på. En annan åtgärd blev att jag kontaktade flera försko-

lechefer och förskollärare/barnskötare än först planerat. 

 

Öppna och slutna frågor kombinerades i enkäten. De öppna frågorna gav deltagarna större 

möjlighet att uttrycka sig med egna ord men jag hade också i åtanke att man som deltagare 
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kanske tappar lusten om det blir för många öppna frågor och för mycket text att skriva. 

Därför valde jag att inkludera slutna frågor också för att hålla dem motiverade att besvara 

enkäten. Ett annat medvetet val var att ha några frågor som inte var obligatoriska att be-

svara. Dessa frågor krävde en del skrivande och blev därför möjliga att hoppa över för att 

respondenterna inte skulle uppleva deltagandet alltför tidskrävande.  

 

En annan mindre bra egenskap med enkätmetoden var att inte deltagarnas perspektiv pre-

senterades på ett sådant ingående vis. Deltagarna kan via denna metod bli begränsade i 

deras möjlighet att uttrycka sig. I intervjuer där kommunikationen sker mellan fyra ögon 

menar jag att det kan bidra till utförligare svar och man kan skapa sig en större förståelse 

för det perspektivet som läggs fram. Ändå fast detta fanns i åtanke var jag säker på att 

metodvalet skulle vara tillfredsställande om tillräckligt med svar samlades in.  

 

Intervju 
Som nämnts ovan skapades en sista fråga i enkäten där jag frågade om deltagarna skulle 

vara intresserade av att ställa upp på en intervju för några följdfrågor. Detta gjorde jag 

utifall jag inte skulle få in tillräckligt med svar för att få en tillfredsställande grund att 

bygga resultatet på. Fyra deltagare kryssade i att de var villiga att ställa upp på en intervju. 

Dessvärre missade två av deltagarna att fylla i sin e-postadress. Jag kontaktade de andra 

två som hade kommit ihåg att fylla i e-postadressen (Bilaga 5). Av dessa två svarade bara 

en. Med denna person bokade jag in en intervju och träffade hen personligen på hens 

arbetsplats. Intervjufrågorna skickades en dag i förväg så att deltagaren fick tid på sig att 

förbereda sina svar (Bilaga 6). Intervjun spelades in med en diktafon och deltagaren in-

formerades om hur det inspelade materialet skulle behandlas. Det inspelade materialet 

behandlades som ovan förklarat så att inga obehöriga kunde ta del av det. 

 

Bearbetning av insamlade data 
Totalt deltog 30 personer i enkätstudien och en intervju genomfördes med en respondent 

för vidare fördjupningsfrågor. Jag bestämde mig för att presentera data och bilder av di-

agram i resultatdelen. Enkätens frågor arbetades igenom från början till slut. Vissa frågor 

sammanfogades till kategorier med ett sammanfattat resultat från vad flera deltagare hade 

svarat. Resultatet kommer att inledas med att presentera bakgrundsfrågorna, som handlar 

om deltagarnas utbildning, verksamma år i förskolan och om de har haft inslag av musik 

i sin utbildning (enkätfrågor 1, 2, 3). Därefter skapades kategorin: Förskollärarnas och 

barnskötarnas relation till musik. I detta avsnitt sammanfogades svaren från frågorna 1, 

3, 4, och 5, som handlade om bakgrund, musikintresse och den upplevda kompetensen i 

att bedriva musikaktiviteter i förskolan. Jag bearbetade också de individuella enkätsvaren 

för att undersöka och dra paralleller mellan inslag av musik i utbildningen, musikintresse 

och respondenternas upplevda kompetens i att bedriva musikaktiviteter. Denna kategori 

var intressant för mig eftersom jag ville undersöka vidare baserat på vad jag hade funnit 

i den tidigare forskningen om förskollärares inställning till musik i verksamheten (Ehrlin, 

2015; Ehrlin & Wallerstedt, 2014; Kim & Kemple, 2011; Rodríguez & Álvarez, 2017). 

 

Därefter skapades kategorier som kommer att presentera resultatet inom varje ämnesom-

råde till exempel språk och kommunikation, naturkunskap och teknik, matematik och så 

vidare. I dessa avsnitt kommer det att redogöras för hur respondenterna har bedömt att 

musiken kan främja utvecklingen av kunskaper inom ämnet och även motivering till deras 

bedömning kommer synliggöras. Även olika arbetssätt, arbetsprocesser och övervägan-

den i arbetet med musik i kombination till ämnet i fråga ska redovisas. 

 



 

12 

 

Jag valde att hoppa över fråga 18 eftersom jag inte uppfattade att något nytt togs upp och 

svarsmaterialet kunde inte tillföra något ytterligare till resultatet. Frågan var om delta-

garna uppfattade musikens användningsområde inom förskolan i någon ytterligare aspekt 

än mina förslag. Sedan valde jag att sammanfoga frågorna 19 och 20 (vad är viktigt att 

tänka på i planeringen och utförandet av musikaktiviteter och hur arbetas det med ämnet 

musik) och skapade kategorin: Musikaktiviteter i förskolan och prioriteringar i planering 

och utförande. Denna kategori kommer syfta till att belysa olika musikaktiviteter som 

deltagarna i studien ofta arbetade med i förskolan och vad de ansåg vara viktigt att tänka 

på i planeringen och utförandet. I detta avsnitt kommer deltagarnas åsikter presenteras 

angående vad som bör prioriteras i planerandet och utförandet av musikaktiviteter till 

exempel läroplanens mål, barnens inflytande och syfte. Därefter kommer resultatet ifrån 

intervjun presenteras. I utskriften av det inspelade materialet undvek jag sådant som inte 

var relevant för syftet med intervjun eller sådant som kunde bidra till identifiering av 

förskolan, kommunen eller intervjurespondenten. Sådan information kommer också ute-

slutas från texten i studien. Intervjun utfördes i syftet att kunna bidra till ett fördjupat 

perspektiv och speciellt belysa didaktiska överväganden. Jag ska inte heller presentera 

utskriften helt ordagrant eftersom det skulle resultera i för mycket ”talspråk och slang”. 

Intervjun kommer att presenteras i berättandeform och respondenten benämns som ”hen” 

för att avidentifiera kön. I dessa val som syftar till att avidentifiera respondenten kommer 

jag utgå från ”God forskningssed” (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Därefter arbetade jag ihop svaren från fråga 21 och skapade rubriken: Musikaktiviteter: 

vad, varför och hur? I denna fråga fick respondenterna förklara hur de vanligtvis planerar 

och utför musikaktiviteter i förskolan. Resultatet från denna fråga kommer synliggöra 

olika arbetssätt och hur respondenterna vanligtvis arbetade med musik i sin verksamhet. 

Jag kommer att tydliggöra de didaktiska övervägandena och presentera dessa också i av-

snittet. Flera deltagare nämnde aktiviteter som liknade varandra eller till och med var 

samma aktivitet och dessa sammanfogades för att slippa upprepas. Slutligen bearbetades 

svaren från fråga 22. I denna fråga svarade deltagarna på om de hade en minnesvärd 

spontan musikaktivitet att dela med sig av. Resultatet kommer visa flera lustfyllda situat-

ioner. Jag valde att inte redovisa resultatet från fråga 22 i en egen kategori utan kommer 

istället använda utvalda delar och placera ut dem som citat i andra kategorier för att för-

tydliga argument eller synliggöra olika arbetssätt.  

 

Studiens resultat kommer analyseras med hjälp av det didaktiska perspektivet som teore-

tisk utgångpunkt. Svaren från enkäten och intervjun ställs då mot de didaktiska frågorna 

(Ferm Thorgersen, 2012) vad, varför och hur och även den didaktiska triangeln (Figur 

1). Analysarbetet kommer att fokusera mot att synliggöra didaktiska överväganden i pla-

neringen och utförandet av musikaktiviteter och musiken som ett didaktiskt verktyg för 

att stödja annat lärande. 

 

Resultat  
I denna del av arbetet presenteras resultatet av det insamlade materialet, vilket också in-

kluderar intervjun som genomfördes för att förtydliga argument och möjliggöra fördjup-

ning. I resultatet har jag sökt efter vilka didaktiska överväganden som blir synliga i arbetet 

med musik när ett annat lärandeobjekt finns i fokus. Dessa överväganden synliggörs i 

resultatdelens samtliga kategorier avseende vad för musikaktiviteter förskollärare och 

barnskötare har uttryckt att de arbetar med i förskolan, varför de arbetar med musik och 

specifikt i kombination med respektive ämnesområde och hur deltagarna har uttryckt att 

de går till väga. Resultatets första avsnitt belyser deltagarnas utbildning och bakgrund. 
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Bilderna i resultatdelen är tagna från analysverktyget som bidrar med svarsstatistik från 

enkäten via http://www.survio.com. Jag gör inte anspråk på att äga dessa bilders form för 

grafik utan de ägs av dess rättmätige upphovsman Survio. 

 

 
Figur 2. Antal förskollärare och barnskötare i studien. N=30 

Av deltagarna i studien är 86,7% (26) förskollärare och resterande är barnskötare, alltså 

13,3% (4), detta presenteras i Figur 2: blått representerar antalet förskollärare och grönt 

representerar antalet barnskötare. 

 

 
Figur 3. År arbetade som lärare.                                           N=30 

Av deltagarna har 26,7% (8) arbetat som lärare 0–5 år, 20% (6) 5–10 år, 20% (6) 10–20 

år, 16,7% (5) 20–30 år, 13,3% (4) 30–40 år och 3,3% (1) har arbetat inom förskolan 40 

år eller mer. Denna statistik presenteras i Figur 3: blått 0–5 år, grönt 5–10 år, gult 10–20 

år, rosa 20–30 år, orange 30–40 år och lila 40+ år. 

 

http://www.survio.com/
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Figur 4. Inslag av musik i utbildning.                           N=30 

Av deltagarna i studien har 73,3% (22) kryssat i att de har haft inslag av musik i sin 

utbildning, se Figur 4: blått: har haft musik i utbildning, grönt: har inte haft musik i sin 

utbildning. 

 

Förskollärarnas och barnskötarnas relation till musik  
I detta avsnitt redovisas deltagarnas inställning till musik. Detta inkluderar deras upplevda 

kompetens i att bedriva musikaktiviteter tillsammans med barn och även hur jag kan dra 

paralleller till deras egna musikintresse och musikaliska bakgrund baserat på deras svar. 

 

 
Figur 5. Den upplevda kompetensen i att bedriva musikaktiviteter.  N=30 

I denna fråga har 56,7% (17) av deltagarna uttryckt att de uppfattar sin kompetens vara 

tillfredsställande i att bedriva musikaktiviteter tillsammans med barn i förskolan (Figur 

5: blått: mycket bra, grönt: tillfredsställande, gult: mindre bra). Av de 17 deltagare som 

uppfattar sin kompetens vara tillfredsställande har 12 haft inslag av musik i sin utbildning. 

För majoriteten av dessa 17 deltagare är musikintresset att betraktas som generellt (13 

deltagare). Med ett generellt musikintresse menar jag att de tycker om att lyssna på musik 

privat och att de gärna sjunger och spelar tillsammans med barnen i verksamheten. Av 

dessa 17 har 2 har givit uttryck för att de har ett stort musikintresse och spelar instrument 

på fritiden. Av dessa har 2 ett svagt musikintresse och det tolkar jag som att musik inte är 

något som de engagerar speciellt mycket tid åt. Men samtliga upplever ändå att de har en 

tillfredsställande kompetens i att arbeta med musik tillsammans med barn. 
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Av deltagarna i studien har 16,7% (5) givit uttryck för att de har en mycket bra kompetens 

i att bedriva musikaktiviteter tillsammans med barn i förskolan. Alla dessa har också haft 

inslag av musik i sin utbildning och alla är utbildade förskollärare. Av dessa 5 deltagare 

har 4 givit uttryck för att ha ett stort musikintresse. De lyssnar mycket på musik och en-

gagerar sig mycket i musik privat och i verksamheten. Flera spelar också något instrument 

eller sjunger till exempel i kör. Resultatet visar således att de som har haft inslag av musik 

i sin utbildning och har ett stort musikintresse också anser att de har en god kompetens i 

att bedriva musikaktiviteter tillsammans med barnen. Resultatet synliggör även att dessa 

deltagare också värderar musikens användningsområden inom förskolan och musik som 

ett verktyg för lärande högt. Dessa frågor formulerades till exempel på detta vis: I vilken 

grad anser du att musik kan främja barns utveckling inom språk och kommunikation? 

Frågorna berörde flera av musikens användningsområden i förskolan (Bilaga 2). I dessa 

frågor fick respondenterna använda sig av ett bedömningssystem på skalan 1–5. Samtliga 

av dessa deltagare har kryssat i 3–5 inom alla ämnesområden.  

 

Av deltagarna har 26,7% (8) uttryckt sig ha en mindre bra kompetens i att bedriva mu-

sikaktiviteter med barn. Det är alltså fler som anser sig inte ha tillräckligt god kompetens 

än de som menar att de har en mycket bra kompetens (16,7%). Majoriteten har dock givit 

uttryck för att deras kompetens är tillfredsställande (56,7%). Av de deltagare som menar 

att de har en mindre bra kompetens har 5 av 8 haft inslag av musik i sin utbildning. Det 

är 7 deltagare som har ett ”generellt” musikintresse och 1 deltagare som har ett svagt 

intresse. Resultatet kan inte med säkerhet fastställa någon parallell mellan avsaknad av 

musik i utbildning eller svagt musikintresse till den upplevda kompetensen menar jag. 

Resultatet visar dock med säkerhet att ingen av de deltagare som upplever att de inte har 

tillräcklig kompetens i att bedriva musikaktiviteter med barnen har enligt min tolkning 

ett stort musikintresse.  

 

Musik som ett didaktiskt verktyg för lärande 
I detta avsnitt av resultatet presenteras musikens användning som ett didaktiskt verktyg 

för lärande inom olika ämnesområden. Kategorierna nedan visar vad förskollärarna och 

barnskötarna i studien har uttryckt om musik i kombination med respektive ämne. Varje 

kategori presenteras tillsammans med en figur som avbildar deltagarnas bedömning av 

hur väl musik fungerar som stöd för utvecklingen inom respektive lärandeobjektet. 

Stödjande av språklig och kommunikativ utveckling 

”Sång är ett nyanserat språk på ett lekfullt sätt”. 

Denna utsaga ovan har en av deltagarna skrivit och det förklarar hens uppfattning av mu-

sikens relation till språk. Jag citerar deltagares utsagor i samtliga kategorier som berör 

musik som ett didaktiskt verktyg för annat lärande. Citaten representerar en majoritetsbe-

skrivning av vad deltagarna har uttryckt angående musikens relation till ämnet. Citatet 

belyser att sång är ett nyanserat språk och flera av deltagarna i studien har uttryckt att 

musik utmanar språkutvecklingen på flera sätt via till exempel rim och ramsor. 

 

 
Figur 6. Musik för utveckling av språk och kommunikation.                                                                           N=30 
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Figuren ovan visar hur respondenterna har bedömt musiken som verktyg för språklig och 

kommunikativ utveckling. Notera att i Figur 6 står det ”stjärnbetyg”, det är för att hem-

sidan ”survio” har använt en bedömningsskala 1–5 stjärnor. Resultatet visar att majorite-

ten av deltagarna har uttryckt att musik i hög grad kan främja barns utveckling inom språk 

och kommunikation. I bedömningsskalan har musik som ett verktyg för språklig utveck-

ling ett medelvärde på 4,5 (på en skala 1–5). Sång och musik tillsammans med barnen i 

förskolan utmanar språkutvecklingen via till exempel rim och ramsor. Flera deltagare har 

uttryckt att språket kommer in automatiskt i sång och musikaktiviteter och det skapas 

möjligheter för lärsituationer. Det framgår också ur resultatet att dessa förskollärare och 

barnskötare menar att via musiken kan barnen lära sig språk på ett enkelt och roligt sätt.  

 

Användningen av TAKK3 (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, ett 

hjälpmedel för kommunikation och språkinlärning) tillsammans med musik var ett åter-

kommande ämne. Flera deltagare har uppgett att TAKK fungerar som ett stöd i språkut-

veckling och fungerar bra tillsammans med musik och sång. Musik i kombination med 

TAKK gynnar även språkutvecklingen hos barn med annat modersmål vilket en av del-

tagarna har gett uttryck för. Flera respondenter har uttryckt att förskollärare och barnskö-

tare bör arbeta med musik som ett språkutvecklande medel. Den gemensamma faktorn i 

resultatet är det lustfyllda i att sjunga tillsammans och att skapa en gemenskap som 

präglas av inkludering. En av deltagarna har uttryckt att musik är en inspiration och en 

källa till glädje. En annan deltagare har beskrivit ett tillfälle där de tagit hjälp av en mu-

sikpedagog för att främja barnens språkutveckling via musiken och det hade givit ett gott 

resultat. Resultatet visar således att musik som ett verktyg för utveckling inom språk och 

kommunikation har prisats högt av deltagarna i studien. 

 

Min tolkning av resultatet inom denna kategori är att deltagarna ser vikten av att använda 

sig av musik som ett medel för utvecklingen av språket. Deltagarna ger förslag på aktivi-

teter i förskolan som gynnar den språkliga aspekten som till exempel rim, ramsor och 

användningen av TAKK. Jag tolkar det också som att det själva sjungandet i sig främjar 

språket. En gemensam faktor är att sångsamlingar ofta blir lustfyllda och uppskattade av 

barnen och därför bör förskollärare och barnskötare arbeta med musik i förskolan. 

Främjandet av kunskaper inom naturkunskap och teknik 

”Vi sjunger om olika djur ute i naturen”. 

Citatet belyser att via sånger kan barnen få möta naturvetenskapliga begrepp. Flera del-

tagare har uttryckt att man till exempel kan sjunga om årstiderna och på så vis genom att 

använda musiken som metod, rikta fokus mot det naturvetenskapliga lärandet. 

 

 
Figur 7. Musik för lärande inom naturkunskap och teknik.                                                                              N=30 

Denna kategori handlar om hur musik fungerar som ett medel för lärande inom naturkun-

skap och teknik. Användningen av musik tillsammans med naturkunskap och teknik har 

fått en tydligt sämre bedömning av deltagarna i studien med ett medelvärde på 3,3. En av 

deltagarna har uttryckt att enligt hens uppfattning är musik och naturkunskap/teknik helt 

olika saker. Flera har uttryckt att de inte riktigt har reflekterat mycket kring musikens 

                                                 
3 http://www.takkforspraket.se/sv/ 
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användning för att förstärka kunskaper inom naturkunskap och teknik. Resultatet avslöjar 

således att det kanske ligger en viss svårighet i att sammanväva dessa ämnen. 

 

En deltagare har uttryckt en positiv inställning till denna kombination och hävdar att mu-

sik och teknik kan kombineras till exempel när vi betraktar tekniken kring instrumentens 

uppbyggnad och vilket material som används att bygga dem. Baserat på detta svar tolkar 

jag det som att musik kan kombineras tillsammans med dessa ämnen men det kanske 

krävs lite kreativitet. Musik kan kombineras med naturkunskap i sånger om naturen och 

årstiderna har en annan deltagare uttryckt. Resultatet inom denna kategori synliggör de-

lade åsikter angående denna kombination.  

 

Fråga 22 i enkäten löd: Berätta gärna om en spontan musikaktivitet som du varit med om 

och varför just den är minnesvärd för dig. Frågan resulterade i denna utsaga nedan där en 

deltagare har uttryckt glädjen i en musikaktivitet som också innehöll teknik. 

 

”Barnen ville dansa till musik så vi lyssnade på en låt samtidigt som vi kopplade lärplattan 

till en projektor. Med appen Photo Booth4 tittade vi på oss själva på väggen samtidigt 

som vi dansade. Mycket uppskattat!” 

 

Min tolkning av resultatet är att respondenterna ser vikten men även svårigheten i att 

använda sig av musik som ett verktyg för att stärka kunskaper inom teknik och naturkun-

skap. De som ställer sig positivt till kombinationen erbjuder förslag på hur man kan arbeta 

med musik för att koppla både teknik och naturkunskap till exempel sjunga sånger om 

naturen och årstiderna och reflektera kring tekniken som ligger bakom olika instruments 

konstruktion. Jag tolkar också det som att det krävs en del kreativitet i att koppla samman 

musik med naturkunskap och teknik.  

Matematisk utveckling förankrat i musiken 

”Rytmer stimulerar det matematiska tänkandet”. 

Citatet belyser något som flera deltagare i studien har uttryckt angående musik och ma-

tematik. Matematiken finns överallt i musiken och gör sig synlig när vi räknar puls, tempo 

och takter.  

 

 
Figur 8. Musik och främjandet av matematiska kunskaper.                                                                             N=30 

Musik som ett didaktiskt verktyg för utvecklingen av matematiska färdigheter får av re-

spondenterna i studien en bedömning på 4,1. Resultatet visar att deltagarna har uttryckt 

att musik i hög grad gynnar matematiska färdigheter. Barnen sjunger ofta spontant rim 

och räkne-ramsor i förskolan. En deltagare har uttryckt att i sånger kommer mycket siffror 

in och följaktligen det matematiska tänkandet. Resultatet belyser att rytm och takt berör 

det matematiska tänket. Musiken verkar således handla mycket om matematik genom att 

barnen till exempel räknar takter. En deltagare har tillika givit exempel på sånger som 

innehåller matematik som till exempel ”En elefant balanserade”, ”Fem små apor” och 

”Bockarna bruse”. Hen har uttryckt att genom den sistnämnda sången bemöter barnen 

                                                 
4 http://www.photo-booth.se 
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också lägesord som under bron och på bron, de möter också storleksskillnader: lilla, mel-

lan och stora (storlekarna på bockarna).  

 

Resultatet inom denna kategori synliggör att de flesta av deltagarna har givit uttryck för 

musik och matematik i ett gemensamt tema, ett tema som innefattar räkne-sånger, rim 

och ramsor. När barnen räknar takt, puls och tempo så använder de sig av matematik. 

Resultatet visar att majoriteten av deltagarna har uttryckt att det finns mycket matematik 

i sång och musik och därför blir musik en verksam metod för att förstärka matematiska 

kunskaper tillsammans med barn.  

 

Min tolkning av resultatet inom denna kategori är att majoriteten av deltagarna tycker att 

musik som en metod för matematiskt lärande är god. Deltagarna erbjuder många exempel 

varför de anser att musik fungerar bra ihop med matematik och att räkning och siffror 

ofta är innehållet i många sångtexter i barnvisor. Jag tolkar det som att de flesta deltagare 

menar att musiken kan bidra till lustfyllda situationer där barnen får möta matematik. 

Berikandet av rörelseaktiviteter och utvecklingen av kroppskontroll, balans 

och grovmotorik 

”Musik är ett strålande verktyg i den motoriska utvecklingen”. 

Citatet ovan visar hur deltagarna har bedömt musik i kombination med rörelse. Rörelse-

aktiviteter främjar barnens kroppskontroll, balans och motorik och musiken berikar akti-

viteterna. 

 

 
Figur 9. Musik och rörelseutveckling.                                                                                                               N=30 

Denna kategori handlar om hur musik och rörelse fungerar tillsammans. Kombinationen 

musik och rörelse har fått en hög bedömning av deltagarna i studien med ett medelvärde 

på 4,9 av 5. Musik och rörelse verkar vara en slående kombination och den har prisats 

högst av alla ämnesområden. Det kan därför tolkas som att förskollärare och barnskötare 

bör arbeta med musik tillsammans med rörelse. Musik och rörelseaktiviteter präglas ofta 

av mycket glädje och skratt. En av respondenterna har berättat att hen ofta arbetar med 

rörelse och musik och implementerar rörelse och dans i sångsamlingen. Resultatet visar 

att musik tycks kunna stimulera rörelse men också vara lämplig till vila och avslappning. 

En av deltagarna har uttryckt att hen använder sig av musik för att träna grovmotorik men 

även till avslappning och meditation.  

 

Musik i kombination med rörelseaktiviteter blir ofta väldigt uppskattade av barnen och 

de får med hjälp av denna kombination träna motorik och kroppskontroll i lustfyllda ak-

tiviteter. Flera deltagare har prisat rörelseaktiviteten ”miniröris”5 som är ett rörelsepro-

gram anpassat till små barn ackompanjerat av musik. En deltagare har också förklarat att 

ofta räcker det med att lyssna på musik tillsammans med barnen så börjar de dansa och 

därför är musik och rörelse en så god kombination.  

 

                                                 
5 https://open.spotify.com/user/hehe_lena/playlist/6ZZEHNllG7WEsTSARvwcUN 
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Resultatet visar således att musik som verktyg för rörelseaktiviteter och utvecklingen av 

kroppskontroll, balans och motorik är en verksam metod. Flera respondenter har försäkrat 

att musik är rörelse och identifierar sig väl tillsammans med rörelseaktiviteter.  

 

Min tolkning av resultatet skapar en bild av att alla respondenter ser vikten av att arbeta 

med musik i kombination med rörelse. Musiken berikar rörelseaktiviteter så att de blir 

mer lustfyllda. Ofta behöver de bara sätta på musik så börjar barnen dansa och därför är 

det en så god kombination. Deltagarna erbjuder flertalet exempel på musikaktiviteter att 

använda sig av och ”miniröris” är ett återkommande förslag. 

Musik gynnar utvecklingen av sociala förmågor 

”Musik kan var en öppnande port till nya sociala kontakter”. 

Citatet ovan belyser hur en deltagare i studien har bedömt musiken som verktyg för ut-

vecklingen av sociala förmågor. Flera deltagare har uttryckt att i det sociala samspelet 

som uppstår i musikaktiviteter stärks sociala relationer. 

 

 
Figur 10. Musik och utvecklingen av sociala förmågor.                                                                                  N=30 

Musik som ett verktyg för främjandet av sociala förmågor har bedömts vara en verksam 

metod och får ett medelvärde på 4,2. En gemensam nämnare bland deltagarna inom denna 

kategori är att musikstunder tillsammans med barngruppen ofta präglas av glädje och det 

bildas en gemenskap. Även sociala relationer och sociala förmågor utvecklas i gemen-

skapen. En respondent har förklarat att musik, glädje, sång och dans skapar en arena för 

socialt umgänge. I sångsamlingar kan barnen socialisera med varandra och själva sjung-

andet i sig är stärkande för barngruppen och har många sociala fördelar. 

 

En deltagare har uttryckt att i sångsamlingar får barnen öva på turtagning och sin samar-

betsförmåga. Det verkar också vara så att barnen via sånger kan få chansen att sätta sig in 

i andra människors perspektiv och känslor vilket kan leda till främjandet av sociala för-

mågor. Resultatet visar således att i sångsamlingar skapas det en gemenskap och en arena 

för socialt umgänge. Barn och vuxna har roligt tillsammans när de sjunger och alla får 

vara med utifrån sina villkor. Även fast resultatet synliggör positiva åsikter angående mu-

sik i denna kombination har flera respondenter valt att inte motivera sin bedömning eller 

förklara hur de arbetar med musik för att främja utvecklingen av sociala förmågor.  

 

Min tolkning av resultatet är att deltagarna ser möjligheter med att arbeta med musik för 

att stärka sociala förmågor. Musik som ett verktyg för utveckling av sociala förmågor har 

fått ett högt medelvärde men bedömningen har blivit motiverad av färre respondenter än 

i föregående kategorier. Resultatet visar att respondenterna ser vikten av att arbeta med 

musik för att främja sociala förmågor men somliga har kanske haft svårt att sätta ord på 

varför och hur detta kan gå till. 

Bidragandet till tankeprocesser och utvecklingen av kognitiva förmågor 

”Musiken kan hjälpa barnen att fokusera och sortera sina tankar”. 

Deltagarna har uttryckt att musik främjar tankeverksamhet och även den kognitiva för-

mågan gynnas av musik och sång. 
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Figur 11. Musik och främjandet av tankeverksamhet.                                                                                      N=30  

Denna kombination tillsammans med musik har fått en högre bedömning än musik och 

sociala förmågor. Medelvärdet inom denna kategori har hamnat på 4,3. Deltagarna har 

dock givit ännu färre svar som förklarar hur arbetsprocesser kan se ut och färre har moti-

verat sin bedömning. Det som däremot synliggörs i resultatet är att flertalet deltagare har 

uttryckt att musik stimulerar hjärnan och tankeverksamheten. En respondent har berättat 

att rim och ramsor och ”tungvrickarsånger” oftast brukar väcka funderingar kring sång-

textens innehåll. Något som också har uttryckts är att musik kan upplevas på olika plan. 

Musik verkar kunna upplevas socialt i samspel med andra eller individuellt inom sig själv. 

 

En deltagare har uttryckt att de skriver egna låtar tillsammans och en annan att många 

sinnen stimuleras när musik används för att främja tankeverksamhet och kognitiva för-

mågor. Resultatet visar också att bakgrundsmusik till målaraktiviteter som en metod är 

vanlig i förskole-kontexten. En deltagare har uttryckt att när de pratar om texter i sånger 

och erbjuder barn upplevelser av olika slags musik kan utvecklingen av kognitiva för-

mågor och tankeverksamhet främjas.  

 

I fråga 22 i enkäten fick deltagarna möjlighet att berätta om en spontan och minnesvärd 

musikaktivitet vilket resulterade i dessa svar nedan. Dessa utsagor nedan valde jag att 

belysa för att ytterligare presentera situationer där barn och vuxna skriver låtar tillsam-

mans. Detta gjorde jag eftersom en deltagare har förklarat att detta gynnar barnens tanke-

verksamhet. 

 

”När ett barn själv ger förslag på en sång att sjunga på sångsamlingen och börjar sjunga 

en egen påhittad sång helt spontant”. 

 

”När jag tillsammans med de äldsta barnen (5-åringar) skrev en egen sång som vi övade 

på till sommaravslutningen. Alla var engagerade och det var mycket glädje”. 

 

Min tolkning av resultatet är att deltagarna ser vikten av att använda sig av musik för att 

främja tankeverksamhet och kognitiva förmågor. Något som resultatet också visar inom 

denna kategori liksom den ovan är att färre deltagare har valt att motivera sin bedömning. 

Färre har också valt att beskriva sina arbetsprocesser även fast musik som ett verktyg för 

utveckling av kognitiva förmågor och tankeverksamhet har skattats högt. Detta menar jag 

kan bero på att många har en god tro på att musik kan främja utvecklingen av dessa fär-

digheter men att de själva inte har tillräckligt med erfarenheter om hur detta kan se ut i 

praktiken. Resultatet blir således intressant eftersom musik som verktyg för främjandet 

av kognitiva förmågor och tankeverksamhet och musik som verktyg för sociala förmågor 

båda har fått högre medelvärde än musik som en metod för utvecklingen av matematiska 

kunskaper. Fast i det senare fallet har deltagarna varit mer benägna att motivera sin be-

dömning och har givit förklaringar till varför de anser att musik gynnar matematiskt lä-

rande.  

 

Musikaktiviteter i förskolan och prioriteringar i planering och utförande 
I detta avsnitt av resultatet synliggörs vilka slags musikaktiviteter som är vanligast inom 

dessa förskolor. Resultatet visar också vad förskollärarna och barnskötarna har uttryckt 
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är viktigt att tänka på i planeringen och utförandet av musikaktiviteter tillsammans med 

barn. Frågan som syftade till att undersöka vilka slags musikaktiviteter som deltagarna 

arbetar med tillsammans med barnen utformades på följande vis: Hur arbetar du med 

ämnet musik tillsammans med barngruppen? Deltagarna blev också informerade om att 

det var tillåtet att kryssa i fler än ett alternativ. Ett alternativ var också: Inget av ovanstå-

ende och det fanns utrymme för att tillägga en Annan aktivitet för att få ett bredare per-

spektiv.  

 

Alternativen i enkätfrågan:  

• Sångsamling  

• Sångsamling ackompanjerat av instrument av olika slag 

• Utforskande där barnen får prova sig fram med olika musikmaterial 

• Musikapp (applikation) på lärplatta (surfplatta benämns oftast inom förskolan 

som ”lärplatta”) 

• Bakgrundsmusik till annan aktivitet (till exempel målaraktivitet eller dramaakti-

vitet) 

• Musik och rörelseövningar 

• Annan… 

• Inget av ovanstående 

 

 
Figur 12. Musikaktiviteter i förskolan.                                                                                         N=30 
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Resultatet visar att sångsamling och musik och rörelseövningar har båda valts av 93,3% 

av deltagarna (28) vilket visar att dessa musikaktiviteter är absolut vanligast inom dessa 

förskolor. Därefter har 86,7% (26) kryssat i att de använder sig av musik som bakgrund 

till andra aktiviteter till exempel målaraktivitet eller dramaaktivitet. I studien har 63,3% 

(19 respondenter) också uttryckt att de arbetar med ”musik-applikationer” på ”lärplatta” 

tillsammans med barnen. Av deltagarna har 46,7% (14) uttryckt att de arbetar med sång-

samlingar ackompanjerat av olika instrument. Alternativet: Utforskande där barnen får 

prova sig fram med olika musikmaterial har bara valts av 36,7% (11) av deltagarna. Re-

sultatet visar också att ingen av deltagarna har valt alternativet: Inget av ovanstående 

vilket tyder på att samtliga av deltagarna inom någon mån arbetar med musik tillsammans 

med barnen i sin verksamhet. Alternativet: Annan har kryssats i av 10% (3) deltagare och 

har då bidragit med ytterligare musikaktiviteter som: skapande aktivitet där de tillverkar 

instrument, musik och TAKK och den multimodala rörelseaktiviteten ”Just Dance”6. 

 

I enkäten blev respondenterna också tillfrågade vad de ansåg vara viktigast i planering 

och utförande av musikaktiviteter i förskolan och de fick fördela 100 ”poäng” mellan 

alternativen nedan. Detta diagram nedan synliggör vad som anses vara viktigast till minst 

viktigast: 

 

• Läroplanens mål (visas i blått i tårtdiagrammet) 

• Barnens inflytande (visas i grönt i tårtdiagrammet) 

• Ämnesinnehåll (visas i gult i tårtdiagrammet) 

• Att ha roligt tillsammans med barnen (visas i rosa i tårtdiagrammet) 

• Syftet (visas i orange i tårtdiagrammet) 

• Utformning av aktivitet (visas i lila i tårtdiagrammet) 

 

 
Figur 13. Viktigast i planering och utförande av musikaktiviteter.                          N=30 

Tårtdiagrammet ovan representerar musikaktiviteter i förskolan och vilka delar som pri-

oriteras i vilken omfattning i planering och utförande av deltagarna i studien. I frågan 

                                                 
6 https://www.youtube.com/user/justdancegame 

https://www.youtube.com/user/justdancegame
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fördelades 31,6% av poängen på alternativet: Att ha roligt tillsammans med barnen och 

visar att detta har deltagarna i studien uttryckt vara det allra viktigaste. Resultatet visar 

således att ha roligt är den högsta prioriteringen i arbetet med musik i förskolan. Delta-

garna har fördelat 21,9% av poängen på Läroplanens mål vilket blir näst viktigast efter 

att ha roligt. Sedan har 21,1% hamnat på Barnens inflytande vilket deltagarna har uttryckt 

vara näst intill lika viktigt som läroplanens mål. Syftet med aktiviteten bidrar med 10,6% 

av diagrammet. Utformning av aktivitet 8,5% och till sist Ämnesinnehållet som deltagarna 

har uttryckt vara minst viktigt och har hamnat på 6,2%. 

 

Resultatet visar således att det viktigaste med musikaktiviteter är att ha roligt och att bar-

nen ska få utöva inflytande över aktiviteten. Men även att läroplanens mål finns i åtanke 

och bör kopplas till musikaktiviteten. Det är också tydligt att ämnesinnehållet, utform-

ningen av aktiviteten och syftet inte anses vara lika viktigt. 

 

Intervjuresultat 
Detta är en analys av utskriften från den utförda intervjun.  

 

Intervjurespondenten är utbildad förskollärare och har arbetat i förskolan sedan 2013. Hen 

menade att det har funnits inslag av musik i förskollärarutbildningen men att det har varit 

på en ”mest på skoj” nivå. Åldern på barnen i respondentens barngrupp är 3–5 år. Re-

spondenten har ett ganska generellt musikintresse, hen lyssnar gärna på musik men spelar 

inget instrument. Musik är en stor del av den egna förskoleverksamheten och hen ut-

tryckte att arbetslaget använder sig mycket av musik, speciellt bakgrundsmusik till skap-

andeverksamhet och i form av sångsamlingar. Enligt respondenten kan musik ses som ett 

medel för språkinlärning och att detta är något de ofta arbetar med i barngruppen. De 

utgår alltid från barnens intressen eftersom det är viktigt med barnens inflytande. Ofta 

sjunger de sånger på andra språk till exempel på engelska och tyska för att belysa fler-

språkighet och barnens modersmål.  

 

Respondenten gör ofta medvetna val och didaktiska överväganden i planering av musik-

aktiviteter. I barngruppen finns det många barn med ett annat modersmål som har det 

svårt med det svenska språket. Om det finns barn som kämpar med att uttala vissa bok-

stäver eller ord så utformar hen musikaktiviteter och sångsamlingar utefter dessa behov. 

De sjunger sånger som till exempel innehåller dessa ord och bokstäver för att barnets 

språk ska utvecklas och de använder sig av musik och ”munmotoriska” övningar som ett 

språkutvecklande medel.  

 

Musik fungerar utmärkt som bakgrund till olika aktiviteter och som ett berikande medel 

till rörelselekar. Respondenten berättade också att de använder sig av musik i kombinat-

ion med det multimodala lärandet och talade då specifikt om lärplattor, projektorer och 

Youtube7. En speciellt populär rörelseaktivitet bland barnen är ”Just Dance”.  

 

Resultatet av denna intervju visar ytterligare vikten av att använda sig av musik i kombi-

nation med språkinlärning. Även musik och rörelseaktiviteter förtydligas här vara en god 

kombination i förskolan. Respondenten menade att musik som ett verktyg för lärande kan 

användas till i princip allt bara förskolläraren eller barnskötaren är kreativ och delar in-

tresset tillsammans med barngruppen.  

 

                                                 
7 https://www.youtube.com/ 
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Musikaktiviteter: vad, varför och hur? 
I enkäten fick deltagarna en fråga som löd: Förklara med egna ord hur du vanligtvis 

planerar och utför en musikaktivitet tillsammans med barnen i förskolan. Resultatet från 

denna fråga visar olika musikaktiviteter och arbetssätt med särskilda syften och dessa 

synliggörs nedan. Resultatet redogör även för de didaktiska överväganden som deltagarna 

har beskrivit att de har i sin planering och i sitt utförande av dessa musikaktiviteter. Jag 

kommer att synliggöra dessa överväganden med hjälp av de didaktiska frågorna: vad, 

varför och hur? Flera av deltagarna har beskrivit samma eller liknande aktiviteter med 

snarlikt fokus och jag valde då att sammanfoga dessa. 

Temaarbete 

Vad: Resultatet visar här hur flera deltagare har förklarat att de arbetar med musik till-

sammans med tematiskt arbete i verksamheten. Musiken kan fungera som ett stöd i det 

tematiska lärandet. 

 

Varför: Resultatet synliggör att respondenterna har funderat över varför musik fungerar 

ihop med temaarbeten av olika slag. Deltagarna har uttryckt att förskollärare och barnskö-

tare bör arbeta med musik och tematiskt arbete för att förstärka ämnesinnehållet för bar-

nen på ett lustfyllt sätt. Detta verkar också vara ett bra sätt att bearbeta läroplanens mål 

tillsammans med barnen.  

 

Hur: Det har blivit tydligt att förskollärarna och barnskötarna förhåller sig till hur-frågan 

när de har förklarat att de använder sig av musik som ett didaktiskt verktyg för att för-

stärka tematiska arbeten som utspelas i verksamheten. Temaarbetets ämnesinnehåll styr 

över aktivitetens fokus och musiken blir då en metod. En respondent har även förklarat 

att de kan skriva sånger och byta ut texten till befintliga visor för att koppla samman till 

tema och ämnesinnehåll/lärandeobjekt. 

Spontana musikstunder 

Vad: Resultatbilden synliggör att flera deltagare är bekanta med spontana musikaktivite-

ter i förskolan. De spontana musikstunderna som uppstår bör tas till vara på. 

 

Varför: Resultatet visar också att deltagarna har reflekterat över varför-frågan då de har 

förklarat att spontana musikaktiviteter är ett positivt sätt att följa barnens önskemål och 

intressen. Dessa spontana musikstunder som uppstår är viktiga att ta vara på för att låta 

barnen skapa en gemenskap och ha roligt tillsammans. 

 

Hur: Deltagarna har uttryckt vikten av att följa barnens intressen till att sjunga och ut-

forska musik med hjälp av olika medel. När möjligheten yttrar sig bör förskollärare och 

barnskötare ta vara på barns spontana sjungande och musicerande av sånger och ramsor. 

Teknik  

Vad: Resultatet synliggör att flera deltagare har uttryckt att tekniska kunskaper kan stär-

kas via en musikaktivitet. 

 

Varför: Respondenterna har uttryckt vikten av detta arbetssätt där det skapas möjligheter 

för barnen att bekanta sig med teknik på ett lustfyllt sätt. Därför menar jag att resultatet 

visar hur deltagarna berör varför-frågan. 
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Hur: Resultatet visar att deltagarna har reflekterat kring hur dessa arbetsprocesser kan se 

ut. Ett flertal respondenter har berättat att de arbetar med musik och teknik med hjälp av 

multimodala medier. De använder sig av ”lärplatta”, projektor och QR-koder8 tillsam-

mans med sånger och dansaktiviteter. 

Planerade musikaktiviteter 

Vad: Resultatet visar att flera deltagare arbetar med musik i förskolan. Ofta planerar de 

musikstunder med ett tydligt syfte och har ett lärandeobjekt i fokus.  

 

Varför: Resultatet synliggör att deltagarna har funderat över varför musik kan stötta ett 

annat lärande. Deltagarna har uttryckt varför planerade musikaktiviteter är något som bör 

integreras i förskolans verksamhet. De har förklarat att barnen utmanas på många olika 

sätt och i det ämne som ligger i fokus. Musik verkar således kunna användas som en 

metod för att presentera ett ämnesinnehåll på ett kreativt sätt. I musikaktiviteter tillsam-

mans med barnen sker sociala samspel. Barnen får lära sig att samarbeta och de får lära 

sig turtagning. Sångsamling är en bra metod för att träna sociala förmågor och stärka 

relationer. Ett exempel på aktivitet är ”sång-påsen” och detta främjar barnens språkut-

veckling, tankeverksamhet och kognitiva förmågor genom att konkreta föremål som kan 

kopplas till innehållet används. 

 

Hur: Resultatbilden visar också att deltagarna har reflekterat kring hur musikaktiviteter 

bör genomföras och vilket ämnesinnehåll som kan ligga i fokus. Deltagarna har uttryckt 

vikten av att utgå från barnens önskemål och intressen. Det framgår ur resultatet att en 

dans/dramapedagog kan stötta arbetet med musik i förskolan. En annan metod är ”sång-

kort” för att stärka språkutvecklingen. Sång-kort brukar innehålla texter och bilder till 

sånger som kan användas som ett förstärkande inslag i sångsamlingen. En god planering 

skapar bättre förutsättningar för att aktiviteten ska vara givande för barnen. Resultatet 

visar att musikaktiviteter verkar vara ett bra sätt att belysa läroplanens mål och lokala 

handlingsplaners mål. Flera deltagare har också uttryckt att de arbetar med ”sång-påse” i 

sångsamlingar. Påsens innehåll består av olika föremål som läraren beskriver för barnen 

och de får då gissa vilka föremål det rör sig om. 

Skapande verksamhet  

Vad: När deltagarna har förklarat hur de använder sig av musik tillsammans med skap-

ande verksamhet förtydligas det att musik kan integreras i många aktiviteter och berika 

dem. Deltagarna har förklarat att musik passar bra ihop med olika skapande verksamheter 

(till exempel målaraktivitet, bygg och konstruktion samt pyssel). 

 

Varför: Respondenterna har uttryckt att musik är ett ämne som kan integreras i andra 

aktiviteter och berika dem. Musik till målaraktiviteter kan förstärka upplevelsen och bidra 

med en känslofylld estetisk upplevelse. När respondenterna har förklarat att musik kan 

förstärka andra aktiviteter som till exempel att måla visar det tydligt att de har reflekterat 

kring varför-frågan. 

 

Hur: Deltagarna har uttryckt att de ofta planerar bakgrundsmusik till skapandeverksamhet 

och aktiviteter i ateljé. Det är viktigt att tänka på är vilken sorts musik som används och 

vilket sorts atmosfär man vill skapa för att engagera barnen på ett djupare plan. Därför 

menar jag att deltagarna i studien också har funderat på hur-frågan. 

                                                 
8 http://www.skapaqrkod.se 
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Rörelseaktiviteter  

Vad: Deltagarna har förklarat att de arbetar med musik tillsammans med olika rörelseak-

tiviteter till exempel ”miniröris”. Barnen kan erbjudas möjlighet att träna balans, motorik 

och kroppskontroll med hjälp av musik och rörelse. 

 

Varför: Resultatet visar att deltagarna har uttryckt att rörelselekar främjar barnens kropps-

kontroll, balans och grovmotorik. Musik som metod berikar rörelseaktiviteten och gör 

den mer lustfylld för barnen. Resultatet synliggör därför varför deltagarna anser att musik 

fungerar som ett berikande medel till rörelseaktivitet. 

 

Hur: Deltagarna har givit förslag på en aktivitet och resultatet visar således att de har haft 

hur-frågan i åtanke. Användningen av ”miniröris” har prisats av flera deltagare. En del-

tagare har också uppgett att hen tar hjälp av bilder som beskriver rörelser. Resultatet av-

slöjar att musik i kombination med rörelse kan användas på många olika vis. 

TAKK  

Vad: Flera deltagare har förklarat att de arbetar med TAKK i sångsamlingar. De har er-

bjudit ett förslag på denna språkutvecklande aktivitet kombinerat med musik och sång. 

 

Varför: Resultatet visar att deltagarna i studien har reflekterat kring varför musik fungerar 

som ett språkutvecklande medel. Deltagarna har uttryckt att syftet med dessa sångsam-

lingar är att stärka barnens språkutveckling och förståelse för TAKK. Barnen erbjuds 

också ett nytt medel för kommunikation och detta kan speciellt underlätta för dem som 

har det svårt med språket. 

 

Hur: Resultatet visar också att deltagarna har funderat över hur-frågan. Respondenterna 

har förklarat att med hjälp av musik i form av en sångsamling kan barnen träna på tecken 

och lära sig nya. Respondenterna har givit uttryckt för att de utför sångsamlingar där de 

tillsammans med barnen sjunger sånger där de tecknar sångtexten tillsammans. Med hjälp 

av musik blir dessa stunder mer lustfyllda. 

 

Sammanfattning av resultatet 
Resultatet visar att majoriteten av respondenterna i studien är utbildade förskollärare 

(86,7%, vilket motsvarar 26 respondenter). Resultatbilden synliggör också att deltagarna 

har arbetat olika länge i förskolans verksamhet även om majoriteten har uttryckt att de 

har arbetat 0–5 år som lärare (26,7%, 8 respondenter). De flesta har också haft musik i 

sin utbildning (73,3%, 22 av 30 deltagare). I avsnittet där förskollärarnas och barnskötar-

nas relation till musik presenteras synliggörs paralleller och jämförelser mellan inslag av 

musik i utbildning, musikintresse och respondenternas upplevda kompetens i att bedriva 

musikaktiviteter i förskolan. Resultatet kan inte med säkerhet fastställa någon parallell 

mellan varken avsaknad av utbildning eller svagt musikintresse till upplevd kompetens i 

att bedriva musikaktiviteter i förskolan. Det enda som resultatet tydligt visar dock är att 

ingen av de respondenter som har uttryckt sig ha en mindre bra kompetens i att bedriva 

musikaktiviteter har utgivit sig för att ha ett stort musikintresse. Det betyder också att de 

som har uttryckt att de har ett stort musikintresse också upplever sin kompetens i att be-

driva musikaktiviteter antingen mycket bra eller tillfredsställande.  

 

När det kommer till musik som ett didaktiskt verktyg för att främja ett annat lärandeobjekt 

har alla ämnesområden blivit skattade högt förutom musik i kombination med naturkun-

skap och teknik som har fått en lite lägre bedömning. Flera deltagare har uttryckt att denna 
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kombination kan medföra svårigheter i arbetet med att implementera lärandet i aktivite-

ten. Resultatet avslöjar att det kanske behövs lite mer kreativitet för att använda sig av 

musik på detta vis. De ämnesområden som är ledande är musik som verktyg för språk och 

kommunikation och musik som verktyg för rörelseaktiviteter. Något som också är intres-

sant att nämna är de fåtal motiveringar av bedömningarna i kategorierna: Musik gynnar 

utvecklingen av sociala förmågor och Bidragandet till tankeprocesser och utvecklingen 

av kognitiva förmågor. Båda dessa kategorier har dock blivit skattade högt av deltagarna 

i studien. Resultatet visar att respondenterna i studien har en god tro på att musik kan 

gynna utveckling inom dessa områden men att de själva kanske inte har tillräckligt med 

kunskaper för att kunna sätta ord på hur arbetsprocesserna kan se ut. Resultatbilden inom 

dessa kategorier när det kommer till musik som ett verktyg för ett annat lärandeobjekt, 

synliggör respondenternas didaktiska överväganden. Resultatet visar hur respondenterna 

värderar musikens användningsområde, de har förklarat olika arbetssätt, arbetsprocesser 

och överväganden varför musiken fungerar ihop med lärandeobjektet. De didaktiska frå-

gorna vad, varför och hur blir besvarade i denna resultatbild.  

 

Kategorin: Musikaktiviteter i förskolan och prioriteringar i planering och utförande be-

lyser en intressant resultatbild. Resultatet synliggör vilka musikaktiviteter som är vanlig-

ast inom dessa förskolor som visar sig vara sångsamling och musik och rörelseaktiviteter. 

Resultatet visar också att ingen av respondenterna har valt alternativet ”Inget av ovanstå-

ende”, vilket tyder på att alla respondenterna i studien arbetar med musik inom någon 

mån i deras verksamhet. I dessa förskolor arbetar de minst med ett utforskande arbetssätt 

där barnen får prova sig fram med olika musikmaterial. Denna kategori berör också vad 

som prioriteras i planering och utförande och visar att det allra viktigaste är att ha roligt 

tillsammans med barnen som bidrar till 31.6% av tårtan (tårtdiagrammet). Resultatbilden 

visar här att deltagarna i studien har uttryckt att när de arbetar med musik i förskolan är 

det viktigaste att ha roligt tillsammans, läroplanens mål och barnens inflytande. Resultatet 

synliggör att det som prioriteras mindre är ämnesinnehållet, syftet och utformningen av 

aktiviteten.  

 

Intervjuresultatet möjliggör ett förtydligande av åsikterna att musik fungerar bra ihop med 

språk och rörelse. Intervjurespondenten har dock uttryckt att musik fungerar till all form 

av lärande. I denna del av resultatet synliggörs didaktiska överväganden kanske ännu mer 

ingående i planering av aktiviteter och medvetna val som sker i genomförandet av mu-

sikaktiviteter synliggörs också, speciellt när det kommer till musik och språklig utveckl-

ing. Musik förklaras också kunna användas tillsammans med det multimodala lärandet.  

 

Kategorin: Musikaktiviteter: vad, varför och hur? synliggör ytterligare musikaktiviteter 

och arbetssätt i dessa förskolor. Resultatet visar här hur musik kan användas för att för-

stärka tematiskt arbete i verksamheten. Det belyser hur viktigt det är att ta vara på barns 

spontana sjungande och hur arbetsprocesser kan se ut som kombinerar musik och teknik. 

Resultatet visar vilket material som kan användas i planerade musikaktiviteter och berör 

musik i kombination med skapande verksamhet och musik och rörelse. Även arbetet med 

musik och TAKK synliggörs och varför deltagarna har förklarat att detta är språkutveck-

lande. Dessa arbetssätt är presenterade så att de didaktiska frågorna blir besvarade och de 

didaktiska övervägandena blir synliga.  

 

Diskussion  
Diskussionsdelen inleds med en metoddiskussion där jag värderar undersökningens ge-

nomförande. Sedan följer avsnitt där resultatet speglas mot litteraturgenomgången. Jag 
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diskuterar kring mitt resultat och vad som eventuellt skiljer sig eller stämmer överens 

med litteraturgenomgången. Resultatet kopplas också samman med den teoretiska ut-

gångspunkten och syftet. Slutligen avrundas studien med några avslutande kommentarer 

och förslag på fortsatt forskning.  

 

Metoddiskussion 
Inledningsvis kommer jag att utvärdera mitt val av metod att använda en enkätstudie för 

att samla in data. I början av arbetsprocessen värderade jag denna metod högt som till-

fredsställande och verksam för att samla in underlag för analys. Jag refererade också till 

Kim och Kemple (2011) som använder en liknande metod och riktar sig mot lärarstuden-

ter. För att belysa att metodvalet är legitimt refererade jag också till Hjalmarsson (2014). 

I slutändan har jag dock delvis förändrat mina åsikter angående mitt metodval. Jag har 

fått kämpa mer än förväntat för att samla in svar och underskattat hur svårt det kan vara 

att få in svar och upplevt problematiken i att mycket hänger på deltagarnas vilja att delta 

i enkätstudier. I slutändan har ändå 30 svar varit tillfredsställande och även intervjun bi-

drog ytterligare till resultatet. Jag är dock medveten om att endast 30 svar och en intervju 

begränsar resultatet i jämförelse med exempelvis 60 svar och några fler intervjuer. Värt 

att notera är också att enligt min uppfattning har jag fått in fler svar när jag kontaktade 

förskollärare och barnskötare direkt utan förskolechef som mellanhand. Det kanske vore 

lämpligare att ha gjort det från början. Att exklusivt ha använt mig av intervjuer hade 

också kunnat bidra med ett tillfredsställande resultat med mer detaljerade utsagor från 

deltagarna. Å andra sidan hade intervjuerna inte kunnat omfatta 30 personer utan riktigt 

ansträngande arbete från min sida. Detta är dock uppmärksammat i efterhand och i början 

av arbetsprocessen värderades den utsedda metoden vara tillräcklig. 

 

Jag har inte upplevt några svårigheter i att förhålla mig etiskt och se över etiska övervä-

ganden i arbetsprocessen eftersom ”God forskningssed” har funnits där som mall (Veten-

skapsrådet, 2017). Det gäller även i all kontakt med respondenter och förskolechefer. Jag 

har också beaktat etiken i utformningen av enkätfrågorna. Enkätens utformning och valet 

att blanda öppna och slutna frågor har bidragit till ett bättre resultat. De öppna frågorna 

har givit respondenterna möjlighet till att svara med egna ord (Hjalmarsson, 2014). Inter-

vjun bidrar med en form av fördjupning av de didaktiska övervägandena i planering och 

utförande av musikaktiviteter och skildrar diverse arbetsprocesser.  

 

Bearbetningen av insamlade data har varit en tillfredsställande arbetsprocess. Resultatka-

tegorierna synliggör musikens olika användningsområden i förskolan, förskollärares och 

barnskötares inställning till musik och belyser även olika musikaktiviteter och didaktiska 

överväganden kring musik och lärande. Den mest negativa aspekten med metoden är valet 

av hemsidan jag skapade enkäten via (http://www.survio.com) och detta kom jag på i 

efterhand. Gratistjänsten erbjuder inte möjligheten att exportera svaren till annat doku-

ment, exempelvis Word-dokument eller PDF-dokument. Jag har därför spenderat flera 

timmar åt att samla ihop rådata över sammanlagda svar, individuella svar och enkätsta-

tistik via ”skärmdumpade” bilder. Sammanlagt har jag klippt ihop ca 350 bilder för att ha 

statistik att presentera till examinator. Detta är alltså material som inte presenteras i stu-

dien men har ändå varit viktigt material att kunna redogöra för. Diagrammen och resultat-

texten som presenteras i studien är mer än tillräckliga för att synliggöra studiens resultat. 

Jag har i efterhand också upptäckt att när analysprogrammet i Survio avrundar sin statistik 

adderas de procentuella summorna inte alltid ihop till 100%, till exempel som i avsnittet 

nedan om påverkansfaktorer: 56,7%+26,7%+16,7%=100.1%. Detta är inte avgörande för 

resultatet men kanske ändå värt att notera. 

 

http://www.survio.com/
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Påverkansfaktorer och den upplevda kompetensen 
Resultatbilden visar spridda åsikter angående den upplevda kompetensen i att bedriva 

musikaktiviteter tillsammans med barn. Av deltagarna anser 56,7% (17) att de har en 

tillfredsställande kompetens, 26,7% (8) ger uttryck för att ha en mindre bra kompetens 

och endast 16,7% (5) upplever sin kompetens som mycket bra. Kim och Kemple (2011) 

belyser lärarstudenters osäkerhet inför att implementera musik i förskolan och Ehrlin 

(2015) fastställer aktiva förskollärares osäkerhet och uppfattning av sin brist på kompe-

tens. Även Rodríguez och Álvarez (2017) visar i sin studie att lärarna uttrycker att de inte 

har nog med kompetens och att de inte tror på sig själva när det handlar om att undervisa 

i musik.  Resultatet i denna studie visar dock att majoriteten av respondenterna upplever 

att de har en tillfredsställande kompetens. Kim och Kemple (2011) och Ehrlin (2015) 

belyser att de som har en rikare musikalisk bakgrund och har ett större personligt musik-

intresse skattar musikens användning som ett verktyg för lärande högre än motsvarande 

grupp pedagoger som inte har ett stort musikintresse eller en musikalisk bakgrund. Det 

kan därmed tolkas som att passionen för musiken är en påverkansfaktor. Ett personligt 

musikintresse leder nog till en högre bedömning av musiken som ett verktyg för lärande. 

 

Denna studie syftar också till att belysa förskollärares och barnskötares inställning till 

musik och därmed deras upplevda kompetens i att arbeta med musik i verksamheten. 

Därför har fokus riktats mot att undersöka om utbildning, musikalisk bakgrund och mu-

sikintresse är påverkansfaktorer. Resultatet bidrar till att tillfredsställa denna del av syftet 

med studien. Det som resultatet tydligt kan fastställa angående påverkansfaktorer är att 

ingen av de respondenter som uttrycker sig ha en mindre bra kompetens i att bedriva 

musikaktiviteter menar att de har ett stort musikintresse. Det betyder också att de som 

uttrycker att de har ett stort musikintresse också upplever sin kompetens i att bedriva 

musikaktiviteter antingen mycket bra eller tillfredsställande. Det verkar således som att 

de som har ett personligt stort musikintresse också upplever sin kompetens i att bedriva 

musikaktiviteter antingen tillfredsställande eller mycket bra. Alla deltagare som uttrycker 

att de har ett stort musikintresse värderar också musiken som ett didaktiskt verktyg för 

annat lärande högt. De deltagare som uttrycker att de har en mycket bra kompetens i att 

bedriva musikaktiviteter med barnen har också haft inslag av musik i sin utbildning och 

är utbildade förskollärare. Jag anser dock inte att detta har något med pedagogernas ut-

bildning att göra, det är i alla fall ingenting som kan fastställas utifrån studiens resultat. 

Genom att betrakta resultatet från studien kan dock flera få inspiration till att arbeta med 

musik i förskolan. Det viktigaste är att ha roligt tillsammans med barnen och att de får 

utöva inflytande över aktiviteten. Alla förskollärare och barnskötare är inte musiker och 

de behöver de inte heller vara. Förskollärare och barnskötare bör istället tänka på att skapa 

situationer där lärandet sker på barnens nivå och skapa möjligheter för musikstunder där 

läroplanens mål också kan inkluderas. 

 

Musik som ett didaktiskt verktyg för ett annat lärandeobjekt 
Resultatet i studien visar att majoriteten av deltagarna menar att musik som ett didaktiskt 

verktyg för den språkliga utvecklingen är en verksam metod. Ehrlin (2015) som också 

belyser musik och språk menar att musik ofta lyfts som ett bra verktyg för lärande och 

speciellt för språkinlärning. Även Kim och Kemple (2011) talar om musikens fördelar för 

den språkliga utvecklingen. Salmon (2010) har ytterligare åsikter om att musiken kan 

bidra till barnens läs- och skrivförmåga och litteracitet. Respondenterna i studien menar 

att sång och musik i förskolan kan utveckla barnens språkutveckling via till exempel rim 

och ramsor. Det framgår också via resultatet att barnen kan utveckla språket på ett enkelt 
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och roligt sätt. Jag menar därför att resultatet speglar sig väl mot vad den tidigare forsk-

ningen har att säga angående musik och språk. Något som resultatet bidrar med ytterligare 

är att belysa kommunikationsformen TAKK och musikens funktion i dessa aktiviteter. 

TAKK förklaras av respondenterna vara ett språkutvecklande medel som kan stötta 

många barn i deras kommunikation med både andra barn och vuxna. TAKK och musik 

fungerar bra ihop eftersom barnen kan teckna sångtexterna och träna på och uppmärk-

samma särskilda ord och meningar för vidare språklig utveckling. 

 

Resultatet synliggör spridda åsikter angående användningen av musik som ett verktyg för 

utvecklandet av kunskaper inom naturkunskap och teknik. Vissa respondenter har svårt 

att se musikens koppling till dessa ämnesinnehåll medan andra belyser olika arbetssätt. 

Jag menar att det beror på kreativiteten hos läraren huruvida denna kombination fungerar 

eller inte. Jag upplevde en märkbar svårighet i att finna forskning som omfattade musik i 

kombination med dessa ämnen som berörde studiens undersökningsområde. Det kan 

kanske bero på att många inte tror på denna kombination och detta speglas också i resul-

tatet. Jag vill dock uppmärksamma att jag själv inte har fokuserat på att hitta litteratur och 

tidigare forskning om musik i kombination med teknik, då jag inte specifikt använder mig 

av sökorden ”technics” eller ”engineering” i mina databassökningar. Däremot sökte jag 

efter litteratur som omfattade musik och naturkunskap. Jag menar att när jag sökte gene-

rellt efter musik som ett verktyg för lärande i förskolan dök inte teknik upp som ämnes-

område vad jag kunde se. Musik och teknik är något som jag inkluderar i studien för att 

undersöka ett bredare lärandespektrum.  

 

För att återgå till naturvetenskap så nämner Kim och Kemple (2011) i sin studie att mu-

siken även kan användas som medel för naturvetenskaplig lära, medan Poole (2016) pre-

senterar hur musik kan användas för att lära barnen om naturvetenskapliga fenomen ex-

empelvis väder. Han belyser också att det ligger en viss komplexitet i att kombinera musik 

och naturkunskap eftersom många har svårt att se kopplingen till musiken, men även att 

det viktigaste är att utgå från barnens intressen. Resultatet i studien kan tolkas som att det 

behövs vidare forskning för att inspirera förskollärare och barnskötare att arbeta med mu-

sik för att främja kunskaper inom naturkunskap och teknik.  

 

När det kommer till musik och matematisk utveckling visar resultatet att många respon-

denter anser att musiken på många sätt berör matematik. Shilling (2002) diskuterar hur 

musik och matematik hänger ihop. När musik och matematik kopplas samman skapas 

möjligheter för barnen att utveckla deras logiska/matematiska tänkande och musika-

liska/rytmiska färdigheter. Resultatet speglar liknande åsikter angående musik och mate-

matik. Resultatbilden visar således att musik verkar vara en verksam metod för att träna 

matematiska kunskaper. Mycket matematik yttrar sig i musik i form av rytm, tempo och 

takt som berör det matematiska tänkandet. Om somliga upplever svårigheter i att se mu-

sikens användning för att förstärka matematiska kunskaper är kanske det enda som krävs 

att söka efter fler sånger och visor som involverar matematik i någon form. Jag menar då 

till exempel matematiska sånger som har som uppgift att synliggöra talraden eller andra 

matematiska begrepp. 

 

Musik och rörelseaktiviteter förklaras vara en positiv kombination av deltagarna i studien. 

Det är denna kombination som får högst bedömning av deltagarna. Alla menar att musik 

främjar barnens grovmotorik, balans och kroppskontroll och att musiken berikar rörelse-

aktiviteterna så att de blir mer lustfyllda för barnen. Zachopoulou et al. (2004) talar om 

musik och rörelse på liknande vis. De menar att musik i kombination med att röra sig 

rytmiskt främjar barnens utveckling av kroppskontroll, balans och motorik. Westervelt 
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(2002) fokuserar mot varför och när man ska arbeta med rörelse och musik tillsammans 

med barnen och kommer fram till att musik och rörelse även gynnar det kinestetiska sin-

net. Pollatou et al. (2005) understryker också vikten av rytmisk kompetens eftersom den 

är starkt relaterad till motorik och kroppskoordination som är viktigt att utveckla i den 

tidiga barndomen. Resultatet synliggör att deltagarnas åsikter kring musik och rörelse 

speglas väl mot de åsikter som tidigare forskning lyfter kring denna kombination. Detta 

resultat är inte överraskande på något vis eftersom musik och rörelse är betraktat av de 

flesta som två sidor av samma mynt. Musik har ofta om inte alltid en koppling till både 

gymnastik, rörelseaktiviteter och dans. Det är därför ingen överraskning att förskollärarna 

och barnskötarna i studien skattade denna kombination högt. De flesta har nog erfaren-

heter av rörelseaktiviteter ackompanjerat av musik i förskolan vilket ofta är ett vanligt 

inslag i verksamheten. 

 

Resultatet synliggör att musik som ett verktyg för främjandet av sociala förmågor verkar 

vara en verksam metod. I sångsamlingar skapas det en gemenskap, sociala relationer 

stärks och sociala förmågor utvecklas. Kim och Kemple (2011) belyser också att via sång-

samlingar stärks sociala band och barnen även får chans att stärka sitt självförtroende. 

Deltagarna i studien menar också att barnen får öva turtagning och träna sin samarbets-

förmåga i sångsamlingar vilket också Kim och Kemple (2011) uttrycker. Ehrlin (2012) 

refererar i sin avhandling till Vygotskij’s (1999) sociokulturella perspektiv. Hon menar 

därmed att barnen lär sig mycket i sociala samspel och att lärandet i sig är socialt. Zur 

och Johnson-Green (2008) lyfter ytterligare att musikanvändning tillsammans med barn 

bidrar till kognitiv och social utveckling. Även fast respondenterna i studien har en god 

tro på musikens användning för att utveckla sociala förmågor har inte många valt att mo-

tivera sin bedömning. Det kan spekuleras kring hur det praktiska arbetet kan gå till. Det 

kanske behövs vidare forskning som går in på djupet inom detta område. Resultatet av-

slöjar dock att om förskollärare och barnskötare gör tid för musikstunder i verksamheten 

kan det bidra till att barnen stärker sina sociala förmågor. Kanske fokus ibland kan riktas 

mot att stärka barnens självkänsla genom att göra varje barns röst hörd. Vid andra till-

fällen kan barnen få träna turtagning när de väljer sånger att sjunga. Sångsamlingar verkar 

också kunna stärka sociala relationer och skapa gemenskap och därför kan kanske musik 

och sång som temaarbete passa bra när en ny barngrupp ska börja bekanta sig med 

varandra. 

 

Resultatet synliggör också att musik som ett didaktiskt verktyg för utveckling av kogni-

tiva förmågor och tankeverksamhet skattas högt av deltagarna i studien. Det blir också 

synligt att färre deltagare även här motiverar sin bedömning. Salmon (2010) menar att 

musiken bidrar till att tankeprocesser skapas hos barnen och att de kan koppla till sina 

tidigare erfarenheter. Dessa tidigare erfarenheter bidrar till skapandet av berättelser som 

sedan uttrycks via till exempel talat språk, musik eller skrift. Hon menar att musik gynnar 

barns kreativa tänkande och fantasi och det är även något som studiens resultat visar. 

Deltagarna i studien menar att musik stimulerar hjärnan och tankeverksamheten. Det 

finns också en uppfattning om att musik kan upplevas på olika plan vare sig det handlar 

om socialt eller individuellt. Likväl som musikens användning för stärkandet av sociala 

förmågor blir musikens användning för tankeverksamhet och kognitiva förmågor skattat 

högt men dåligt motiverat. Här kan det också spekuleras vidare kring om deltagarna i 

studien inte vet hur de praktiskt kan implementera denna form av arbete i verksamheten. 

Det kan också diskuteras kring om enkätfrågan var svår att förstå sig på. Frågan löd: I 

vilken grad anser du att musik kan främja barns utveckling av kognitiva förmågor och 

tankeverksamhet? Vad innebär egentligen tankeverksamhet? Kanske är det svårt att förstå 

hur musik kan skapa tankeprocesser hos barn.  
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Ovan speglas resultatet mot tidigare forskning och litteratur inom musikens användnings-

områden som verktyg för annat lärande. För att koppla till undersökningsfrågan och syftet 

ska jag nu spegla resultatet mot den teoretiska utgångspunkten och visa vilka didaktiska 

överväganden som blir synliga. Ferm Thorgersen (2012) menar att didaktik i förskolan 

handlar om hur pedagoger i planering, genomförande och dokumentation av verksam-

heten skapar förutsättningar för barns lärande. Alltså de val som pedagoger gör i relation 

till musikalisk verksamhet. Hon menar ytterligare att frågorna vad, varför och hur är cen-

trala att förhålla sig till. Jank och Meyer (1997) uttrycker att didaktiken ställer frågor om 

vem den lärande är, vad är mål för lärandet, vad är motiveringen för mål, vad och med 

vilka och på vilket sätt ska den lärande lära sig. De didaktiska övervägandena som sker i 

arbetet med musik när ett annat lärandeobjekt finns i fokus blir synliga i resultatet uppre-

pande gånger.  

 

När deltagarna i studien värderar musiken som ett didaktiskt verktyg för de olika läran-

deobjekten överväger de varför de anser att musiken gynnar respektive lärandeobjekt och 

varför dessa kunskaper är nödvändiga för barnen att bemästra. De förklarar också vad för 

slags musikaktiviteter och arbetssätt som de praktiserar och därmed hur musik i kombi-

nation mer respektive lärandeobjekt kan se ut i praktiken. De förklarar också hur de med 

hjälp av musik som ett verktyg kan uppnå målen med lärandet. Resultatet visar också hur 

respondenterna i sina beskrivningar menar att innehåll kan presenteras och hur relationen 

mellan barn och innehåll kan te sig. Resultatet erbjuder exempel på musikaliskt arbete i 

förskolan och berör områden inom både teori och praktik. 

 

Den didaktiska triangeln beskriver didaktikens tre grundpelare: innehåll, lärare och elev 

(Figur 1). Den beskriver också sambandet mellan lärare och innehåll via framställningen, 

eleven och dess erfarenhet av innehållet och interaktionen mellan lärare och elev. I delta-

garnas svar i föreliggande studie blir didaktiken synlig. Den synliggörs när deltagarna gör 

medvetna val i presentation av innehåll och vad barnen ska lära sig för innehåll. De för-

klarar också hur relationen mellan förskolläraren och barnen kan se ut och varför barnens 

erfarenheter av innehållet spelar stor roll angående framställning och interaktion. Läran-

det ska ske på barnens nivå och aktiviteterna ska vara roliga och lustfyllda. De visar också 

att de lägger vikt vid barnens erfarenheter av innehållet då de ofta prioriterar barnens 

inflytande för att göra lärandet mer meningsfullt. Resultatet fastställer också att delta-

garna lägger vikt vid att centrera vad målet för lärandet är och på vilket sätt och med hjälp 

av vad den lärande ska lära sig och detta speglar sig väl med vad Jank och Meyer (1997) 

menar att didaktiken omfattar. 

 

Prioriteringar i planering och utförande 
Resultatbilden synliggör vilka musikaktiviteter som är vanligast i dessa förskolor och vad 

deltagarna i studien anser är viktigt att tänka på i planeringen och utförandet av dessa. 

Wassrin (2013) skriver om ett utforskande arbetssätt där barn får prova sig fram med olika 

musikinstrument. Hon menar att dessa situationer ofta kan bli väldigt meningsfulla och 

Holmberg (2012) uttrycker att barn och lärare förenas via sin okunskap. De lär sig till-

sammans helt enkelt. Studiens resultat visar att denna form av aktivitet också praktiseras 

i dessa förskolor men valdes dock bara av 36,7% (11) av deltagarna. Den är alltså inte så 

vanligt förekommande. Resultatet synliggör att de vanligast förekommande aktiviteterna 

är sångsamlingar och musik och rörelseövningar vilka båda väljs av 93,3% (28) av delta-

garna. Dessa aktiviteter är också bekanta för forskarna och nämns av flera, till exempel 

Kim och Kemple (2011) som talar mycket om sångsamlingen och Zachopoulou et al. 

(2004) som studerar musik och rörelse.  



 

33 

 

 

Didaktiken speglas också här i resultatet eftersom avsnittet berör förskollärares framställ-

ning av innehåll och hur deltagarna i studien planerar och presenterar musikaktiviteter. 

Resultatet visar att respondenterna prioriterar läroplanens mål, barnens inflytande och att 

ha roligt tillsammans med barnen när de arbetar med musik i förskolan. De överväger 

alltså vad som bör prioriteras och varför de anser att dessa faktorer är viktigare än syftet, 

ämnesinnehållet och utformningen av musikaktiviteter i denna fråga.   

 

Resultatet fastställer att det viktigaste i planeringen och utförandet av musikaktiviteter 

tillsammans med barnen är att ha roligt tillsammans. Därmed tolkar jag det som att de 

menar att interaktionen mellan förskollärare/barnskötare och barnen bör vara lustfylld 

och lättsam. Det hela handlar om att ha roligt tillsammans och att inkorporera det när de 

planerar hur innehållet ska presenteras. Framställningen av innehållet ska också ha sina 

rötter från barnens önskemål eftersom respondenterna i studien uttrycker att barnens in-

flytande över aktiviteten är viktigt. Här blir vad frågan synlig och speglar något som bar-

nen har önskat fram att arbeta med och utforska. Respondenterna värderar också kopp-

lingen till läroplanens mål i musikaktiviteter. Här anser jag att resultatet berör varför frå-

gan. Resultatet visar att när deltagarna arbetar med musik är kopplingen till läroplanens 

mål viktig. Ferm Thorgersen (2012) menar att didaktik handlar om de val pedagoger gör 

i sin planering och i sitt genomförande som skapar förutsättningar för barns lärande. Jag 

anser att dessa val blir synliga och didaktiken blir tydlig tillsammans med synliggörandet 

av vart de didaktiska frågorna passar in. Förhållandena som befinner sig i den didaktiska 

triangeln (Figur 1) synliggörs också i deltagarnas svar. Deltagarna gör aktiva didaktiska 

val för att göra lärandet meningsfullt för barnen och förskollärarna tänker då på innehållet, 

barnen och sig själva och verkar då för att det ska bli givande musikstunder. 

 

Jag menar att flera didaktiska överväganden blir synliga i resultatbilden. Syftet med stu-

dien var att undersöka hur det didaktiska arbetet i planering och utförande av musikakti-

viteter sker i förskolan och undersökningsfrågan var: Vilka didaktiska överväganden blir 

synliga när förskollärare och barnskötare arbetar med musik och det finns ett annat lä-

randeobjekt i fokus? Jag anser att resultatet svarar mot syftet och att didaktiken blir synlig 

i deltagarnas utsagor.  

 

Diskussion om genomförd intervju 
Resultatet i intervjun visar ytterligare vikten av att använda sig av musik som ett språk-

utvecklande medel som även Ehrlin (2015) förespråkar. Musik och rörelse uttrycks vara 

en god kombination som också Zachopoulou et al. (2004) med flera menar. Respondenten 

uttrycker dock också att musik kan användas som ett verktyg för lärande inom de flesta 

lärandeobjekt. Intervjuresultatet belyser också musik i kombination med det multimodala 

lärandet. Jag vill speciellt belysa de didaktiska övervägandena som blir synliga i att arbeta 

med musik för språklig utveckling. Respondenten förklarar att barngruppen är flerspråkig 

och att flera har svårt med det svenska språket. Vissa barn har det svårt med uttalandet av 

vissa ord och bokstäver. Respondenten gör då medvetna val angående framställningen av 

innehållet (förskollärare - framställning - innehåll) och väljer sånger med dessa ord eller 

bokstäver för att barnen ska få träna på dessa. I detta val ser respondenten också över 

vilka kunskaper barnet har om innehållet och varför aktiviteten är angelägen (barn - erfa-

renhet - innehåll). Intervjurespondenten gör också ett medvetet val hur lärandet ska pre-

senteras (förskollärare - interaktion - barn) och genomför lärandesituationen på ett lust-

fyllt sätt och med hjälp av munmotoriska övningar. Respondenten gör alltså medvetna 

val och berör den didaktiska triangelns grundpelare (Figur 1). Didaktiken kan också syn-

liggöras via de didaktiska frågorna som Ferm Thorgersen (2012) menar är centrala att 
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förhålla sig till. Vad: Sånger med specifika ord och bokstäver, varför: barnen har svårt 

med uttalet och behöver stimuleras inom detta område, hur: genom en lustfylld aktivitet 

och munmotoriska övningar. Respondenten visar att hen ställer sig frågor som: vad är mål 

för lärandet, när ska den lärande lära sig ett specifikt innehåll och på vilket vis ska den 

lärande lära sig och jag kan därför koppla det till vad Jank och Meyer (1997) beskriver 

om didaktik.  

 

En önskan hade varit att få ha genomfört flera intervjuer för att kunna redogöra för ar-

betsprocesser mer ingående. På så vis kan didaktiken bli förtydligad ännu mer. Resultatet 

visar här dock exempel på hur musik kan användas för språklig utveckling och lite mer 

ingående än i tidigare avsnitt om musik och språk. Resultatet visar att när barns behov 

uppmärksammas och inkluderas i planeringen av musikaktiviteter kan de syfta till att 

stötta barnens utvecklingsområden. Musikaktiviteterna blir på så vis meningsfulla för bar-

nen. Förskollärare och barnskötare bör därför bejaka ett förhållandevis liknande arbets-

sätt. När barns behov och önskemål sätts i förgrunden av all planering blir aktiviteterna 

meningsfulla för barnen.  

 

Arbetssätt för att inspirera 
Diskussionen har hittills berört förskollärares och barnskötares relation till musik, musik 

som ett verktyg för ett annat lärandeobjekt, prioriteringar i planering och utförande och 

intervjuresultatet. Resultatet och diskussionen har redan synliggjort didaktiska övervä-

ganden och olika arbetssätt att arbeta med musik i verksamheten. Detta avsnitt i diskuss-

ionen kommer vidare att rikta fokus mot didaktiken i olika arbetssätt. Baserat på vad Ferm 

Thorgersen (2012) belyser kring frågorna vad, varför och hur presenterar jag i resultatet 

dessa arbetssätt på ett vis där de didaktiska frågorna ligger i fokus, se exemplet nedan om 

Temaarbete som är från resultatdelen. 

 

Temaarbete 

Vad: Resultatet visar här hur flera deltagare förklarar att de arbetar med musik tillsam-

mans med tematiskt arbete i verksamheten. Musiken kan fungera som ett stöd i det tema-

tiska lärandet. 

 

Varför: Resultatet synliggör att respondenterna har funderat över varför musik fungerar 

ihop med temaarbeten av olika slag. Deltagarna har uttryckt att de arbetar med musik och 

tematiskt arbete för att förstärka ämnesinnehållet för barnen på ett lustfyllt sätt. Detta 

verkar också vara ett bra sätt att bearbeta läroplanens mål tillsammans med barnen.  

 

Hur: Det har blivit tydligt att förskollärarna och barnskötarna förhåller sig till hur-frågan 

när de har förklarat att de använder sig av musik som ett didaktiskt verktyg för att för-

stärka tematiska arbeten som utspelas i verksamheten. Temaarbetets ämnesinnehåll styr 

över aktivitetens fokus och musiken blir då en metod. En respondent har även förklarat 

att de kan skriva sånger och byta ut texten till befintliga visor för att koppla samman till 

tema och ämnesinnehåll/lärandeobjekt. 

 

Jag presenterar först ett arbetssätt/aktivitet och sedan de didaktiska frågorna. Detta ar-

betssätt ovan handlar om att arbeta med musik i kombination med tematiskt arbete (vad). 

Respondenterna uttrycker (varför) musiken fungerar som ett verktyg för att förstärka te-

mats ämnesinnehåll och de förklarar också (hur) arbetet kan te sig. Jag presenterar samt-

liga arbetssätt på detta vis för att synliggöra de didaktiska frågorna. Den didaktiska tri-

angelns (Figur 1) grundpelare berörs också här i de olika musikaktiviteterna. Jag kan till 

exempel förklara grundpelarna och deras förhållanden till varandra genom att synliggöra 
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dem i exemplet: Rörelseaktiviteter. Förskollärare - framställning - innehåll: rörelseakti-

viteten ”miniröris” tillsammans med musik. Barn - erfarenhet - innehåll: deltagarna er-

känner att barnen bör få utöva rörelseövningar för att främja deras motorik, kroppskon-

troll och balans. Förskollärare - interaktion - barn: här handlar det om förskollärarens 

förhållningssätt till barnen och deras fokus mot att ha roligt. Musiken berikar också akti-

viteten och gör det mer lustfyllt för barnen. 

 

I musikaktiviteterna som presenteras i detta avsnitt av resultatdelen blir didaktiska över-

väganden synliga på liknande vis som i exemplet ovan. Resultatbilden synliggör hur olika 

arbetsprocesser kan se ut och därför kan resultatet fungera som ett stöd till andra förskol-

lärare och barnskötare som vill arbeta med musik. Musiken har många användningsom-

råden och kan till exempel användas för att förstärka tematiskt arbete, som bakgrund till 

skapande verksamhet och som ett berikande medel för rörelseaktiviteter i förskolan. Mu-

sik verkar således vara ett ämne som förskollärare och barnskötare kan dra stor nytta av i 

förskolan. Resultatet bidrar med inspiration och förslag på musikaktiviteter via frågorna: 

vad, varför och hur. 

 

Avslutande kommentarer 
I inledningen skriver jag att musiken som ämne har få nedslag i förskolans läroplan (Skol-

verket, 2016) och att det finns en komplexitet i undervisningen. Det kan således vara 

problematiskt för förskollärare och barnskötare att få stöd i hur de kan implementera mu-

sik i verksamheten. Jag förklarar vidare att jag kan förstå att somliga känner en viss osä-

kerhet inför hur de ska arbeta med musik utan riktlinjer. Syftet med studien är att synlig-

göra didaktiska överväganden och arbetsprocesser för att bidra med kunskap och under-

lätta för andra att arbeta med musik i förskolan. Jag har haft specifikt riktat fokus mot de 

didaktiska överväganden som blir synliga i arbetet med musik när det finns ett annat lä-

randeobjekt i fokus. Studien synliggör musikens olika användningsområden i förskolan 

och hur musik som ett didaktiskt verktyg för annat lärande kan te sig. Resultatet visar 

också att musik är en verksam metod för att uppmärksamma och främja annat lärande. 

Studiens resultat kan således inspirera förskollärare och barnskötare som vill arbeta med 

musik i förskolan och är osäkra på hur de ska gå till väga för att implementera musiken i 

det vardagliga arbetet. Vare sig det handlar om osäkerheten på sin egen kompetens eller 

den upplevda svårigheten i att använda sig av musik som ett didaktiskt verktyg. Denna 

studie kan inspirera med nya arbetssätt och musikaktiviteter som gynnar lärande och ut-

veckling av olika slag. Den didaktiska triangeln är något som förskollärare och barnskö-

tare kan förhålla sig till i planeringen och utförandet av musikaktiviteter i förskolan. Om 

det finns tydliga mål för lärandet och barnens inflytande präglar aktiviteten, leder detta 

till givande musikstunder där barn och vuxna har roligt tillsammans. 

 

Förslag till fortsatt forskning 
Jag anser att fortsatt forskning kan fokusera på musikens användning som ett didaktiskt 

verktyg för att stärka kunskaper inom naturkunskap och teknik. I sökningen av litteratur 

upplever jag att det är sparsamt med forskning som fokuserar mot denna kombination. 

Efter att ha analyserat resultatet av studien synliggörs spridda åsikter där några deltagare 

menar att det finns svårigheter i att arbeta med musik som ett medel för att utveckla tek-

niska och naturvetenskapliga kunskaper medan andra har en god tro på kombinationen. 

Poole (2016) belyser också att många tycker det är svårt att använda sig av musik för att 

uppmärksamma naturvetenskapliga begrepp. Det skulle vara väldigt intressant om vidare 
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forskning görs i form av observationer som belyser musik i kombination med naturkun-

skap och teknik. Resultatet av en sådan studie kan leda till ytterligare inspiration till hur 

förskollärare och barnskötare kan arbeta med musik för att synliggöra lärande inom na-

turkunskap och teknik, genom att presentera sådana musikaktiviteter och arbetssätt.  
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Bilaga 1 
 

Sökning efter forskningsartiklar i databaser 

 

Denna bilaga erbjuder en översikt över de sökord jag har använt mig av i min söknings-

process i databaser. Översikten visar också hur många resultat varje sökning gav och vilka 

artiklar jag fann intresse för och valde att använda mig av i studien. När jag sökte efter 

artiklar avgränsade jag sökord och valde nya för att begränsa träffar. Alla sökningar är 

begränsade med ”full text” och ”peer reviewed”. Jag har också vid tillfällen använt mig 

av sökorden and och or.  

 

EBSCOhost databas 

 

Sökord: didactics, preschool teachers, music. 5 resultat. 

 

Ehrlin, A. (2015). Swedish Preschool Leadership--Supportive of Music or Not? British 

Journal of Music Education, 32(2), 163–175. doi: 10.1017/S0265051714000308 

 

Rodríguez, J. R., & Álvarez, R. V. (2017). The Music Materials in Early Childhood 

Education: A Descriptive Study in Galicia (Spain). International Journal of Music 

Education, 35(2), 139–153. doi: 10.1177/0255761415619423 

 

Sökord: Teaching methods or educational strategies, preschool, music. 54 resultat. 

 

Zur, S. S., & Johnson-Green, E. (2008). Time to Transition: The Connection between 

Musical Free Play and School Readiness. Childhood Education, 84(5), 295. doi: 

10.1080/00094056.2008.10523029 

 

Poole, H. G. (2016). Rainstorm Activities for Early Childhood Music Lessons Inspired 

by Teachable Moments. General Music Today, 30(1), 11–15. doi: 10.1177/104837-

1316638129  

 

Ehrlin, A., & Wallerstedt, C. (2014). Preschool Teachers' Skills in Teaching Music: Two 

Steps Forward One Step Back. Early Child Development and Care, 184(12), 1800–1811. 

doi: 10.1080/03004430.2014.884086 

 

Sökord: Developmental tools, music, preschool children. 4 resultat. 

 

Kim, H. K., & Kemple, K. M. (2011). Is Music an Active Developmental Tool or Simply 

a Supplement? Early Childhood Preservice Teachers' Beliefs about Music. Journal of 
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Bilaga 2 
 

Enkätfrågor och enkätens utformning  

 

Online-enkät skapad via: http://www.survio.com 

 

Enkätnamn: Musik i förskolan 

 

Hej! 

Tack för att du vill delta i min studie. Enkätens frågor syftar till att undersöka hur peda-

goger i förskolan arbetar med musik som ett verktyg för lärande. Dina svar och dina re-

sultat kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem. Resultatet från denna 

enkätundersökning kommer sedan att bearbetas i mitt examensarbete. Tack för din med-

verkan /Marcus Östling. 

 

1. Vilken utbildning har du? 

*Förskollärare 

*Barnskötare 

*Annan...(max 50 tecken) 

 

2. Hur många år har du arbetat som lärare? 

*0–5 år 

*5–10 år 

*10–20 år 

*20–30 år 

*30–40 år 

*40+ år 

 

3. Har du haft inslag av musik i din utbildning? 

(i t.ex. förskollärarutbildningen, barnskötarutbildningen eller annan) 

*Ja 

*Nej 

 

4. Beskriv ditt musikintresse 

(öppen fråga, max 500 tecken) 

 

5. Hur uppfattar du din egen kompetens i att bedriva musikaktiviteter tillsammans med 

barn? 

*Mycket bra 

*Tillfredsställande 

*Minde bra (stavfel, *mindre*) 

 

6. I vilken grad anser du att musik kan främja barns utveckling inom språk och kommu-

nikation? 

(Bedömningssystem på en skala 1–5) 

 

7. Förklara gärna din bedömning och hur du arbetar med detta/varför du inte gör det (inte 

obligatorisk) 

(öppen fråga, max 500 tecken) 
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8. I vilken grad anser du att musik kan främja barns utveckling inom naturkunskap och 

teknik? 

(Bedömningssystem på en skala 1–5) 

 

9. Förklara gärna din bedömning och hur du arbetar med detta/varför du inte gör det (inte 

obligatorisk) 

(öppen fråga, max 500 tecken) 

 

10. I vilken grad anser du att musik kan främja barns utveckling inom matematik? 

(Bedömningssystem på en skala 1–5) 

 

11. Förklara gärna din bedömning och hur du arbetar med detta/varför du inte gör det 

(inte obligatorisk) 

(öppen fråga, max 500 tecken) 

 

12. I vilken grad anser du att musik kan främja barns utveckling inom rörelse, kropps-

kontroll och motorik? 

(Bedömningssystem på en skala 1–5) 

 

13. Förklara gärna din bedömning och hur du arbetar med detta/varför du inte gör det 

(inte obligatorisk) 

(öppen fråga, max 500 tecken) 

 

14. I vilken grad anser du att musik kan främja barns utveckling av sociala förmågor? 

(Bedömningssystem på en skala 1–5) 

 

15. Förklara gärna din bedömning och hur du arbetar med detta/varför du inte gör det 

(inte obligatorisk) 

(öppen fråga, max 500 tecken) 

 

16. I vilken grad anser du att musik kan främja barns utveckling av kognitiva förmågor 

och tankeverksamhet? 

(Bedömningssystem på en skala 1–5) 

 

17. Förklara gärna din bedömning och hur du arbetar med detta/varför du inte gör det 

(inte obligatorisk) 

(öppen fråga, max 500 tecken) 

 

18. Förutom de föreslag nämnda ovan, finns det något du vill tillägga som du anser vara 

musikens användningsområden i förskolan? 

(inte obligatorisk) 

(öppen fråga, max 500 tecken) 

 

19. Vad anser du är viktigast att tänka på i planeringen och utförandet av musikaktiviteter 

i förskolan?  

(fördela 100 poäng mellan de olika alternativen) 

*Läroplanens mål 

*Barnens inflytande 

*Ämnesinnehåll 

*Att ha roligt tillsammans med barnen 

*Syftet 
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*Utformning av aktivitet 

 

20. Hur arbetar du med ämnet musik tillsammans med barngruppen? 

(tillåtet att kryssa i fler alternativ) 

*Sångsamling 

*Sångsamling ackompanjerat av instrument av olika slag 

*Utforskande där barnen får prova sig fram med olika musikmaterial 

*Musikapp på lärplatta 

*Bakgrundsmusik till annan aktivitet (t.ex. målaraktivitet eller dramaaktivitet) 

*Musik och rörelseövningar 

*Annan... (max 50 tecken) 

*Inget av ovanstående 

 

21. Förklara med egna ord hur du vanligtvis planerar och utför en musikaktivitet tillsam-

mans med barnen i förskolan 

(Vad har du för mål med aktiviteten? Vad finns det för syfte? Hur ser din planering och 

uppföljning ut?) (öppen fråga, max 500 tecken) 

 

22. Berätta gärna om en spontan musikaktivitet som du varit med om och varför just den 

är minnesvärd för dig 

(öppen fråga, max 500 tecken) 

 

23. Skulle du vara intresserad av att ställa upp på en intervju för att svara på några följd-

frågor? Om ja: fyll i e-postadress. Tack för din medverkan! 

*Ja 

*Nej 

* Klicka här för att fylla i e-postadress (max 50 tecken) 
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Bilaga 3 
 

Informationsbrev och länk till online-enkät (till deltagare) 

 

Hej! 

Marcus Östling heter jag och är förskollärarstudent vid Högskolan i Gävle där jag läser 

min sista termin. Under denna termin ska jag skriva ett examensarbete som handlar om 

musik i förskolan. Min studie syftar till att synliggöra hur förskollärare och barnskötare 

arbetar med musik i förskolan. Jag menar att kunskap behövs inom detta område och jag 

vill gärna ta del av hur du arbetar med musik och vad du anser vara dess användningsom-

råden i förskolans verksamhet. Jag kontaktar dig angående en enkätundersökning där dina 

svar och resultat kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av materialet. 

Deltagandet i studien kommer inte heller kunna identifieras av utomstående. Utlämning 

av namn är inte nödvändigt för deltagande. De som kommer att ta del av det insamlade 

materialet är förutom jag själv: handledare, examinator och studenter. Det insamlade 

materialet kommer inte heller att behandlas för något annat ändamål. 

 

Vill du delta genom att besvara enkäten? Det är självfallet helt frivillig. En länk till enkä-

ten finns bifogat i detta mail. 

 

https://www.survio.com/survey/d/G7V4Y3C7H4L9I7J0U 

 

Resultatet från denna studie kommer att avrapporteras som ett examensarbete. Är du se-

dan intresserad av resultatet kontakta mig via email. 

  

e-post: xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx Telefon: xxx-xxx xx xx 

  

Handledare: Kerstin Bäckman, e-post: kbn@hig.se Telefon: 026-648553 

  

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, Marcus Östling. 

 
Datum: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ofk14mog@student.hig.se
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Bilaga 4 
 

Information till förskolechefer via e-postkontakt 

 

Hej! 
 

Marcus Östling heter jag och är förskollärarstudent vid Högskolan i Gävle där jag läser 

min sista termin.  

 

Under denna termin ska jag skriva ett examensarbete som handlar om musik i förskolan. 

Min studie syftar till att synliggöra hur förskollärare och barnskötare arbetar med musik 

och deras didaktiska överväganden. 

 
Jag hör av mig till dig därför att jag behöver hjälp att distribuera min online-enkät till 

förskollärare och barnskötare och undrar om du skulle vilja hjälpa mig att maila den till 

dina anställda på dina ansvarsförskolor.  
 
Om detta låter intressant så hör gärna av dig, då får du ett nytt e-mail av mig som bara 

behöver vidarebefordras. Detta mail innehåller information till deltagare och länk till on-

line-enkäten. 
 
Tack på förhand! 
Mvh Marcus Östling 
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Bilaga 5 
 

Informationsbrev till deltagare som har gått med på att delta i en intervju 

 

Hejsan! 

 

Marcus Östling heter jag och är förskollärarstudent vid Högskolan i Gävle där jag läser 

min sista termin. Under denna termin skriver jag ett examensarbete som handlar om mu-

sik i förskolan. 

 

Jag kontaktar dig eftersom du har deltagit i min enkätstudie och har kryssat i att du är 

villig att ställa upp på en intervju för vidare följdfrågor. Om du vid detta tillfälle har ändrat 

dig är det helt okej att inte delta. Detta är helt frivilligt. 

 

De som kommer att ta del av det insamlade materialet är förutom jag själv: handledare, 

examinator och studenter. Det insamlade materialet kommer inte heller att behandlas för 

något annat ändamål. Dina svar och resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga 

kan ta del av materialet. Ditt namn kommer inte att presenteras i mitt examensarbete. 

 

Om du fortfarande vill delta behöver jag veta hur du vill gå till väga med intervjun. Vill 

du träffas personligen eller vill du intervjuas via telefon? När har du tid att intervjuas? 

 

Resultatet från denna studie kommer att avrapporteras som ett examensarbete. Är du se-

dan intresserad av resultatet kontakta mig via email. 

  

e-post: xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx Telefon: xxx-xxx xx xx 

  

Handledare: Kerstin Bäckman, e-post: kbn@hig.se Telefon: 026-648553 

  

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, Marcus Östling. 

 

Datum: -  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

48 

 

Bilaga 6 
 

Intervju: följdfrågor efter besvarande av enkät 

 

1.Vilken utbildning har du? 

 

2.Hur många år har du arbetat som lärare? 

 

3.Har du haft inslag av musik i din utbildning? 

 

4.Vilken ålder är det på barnen i din barngrupp? 

 

5.Vad har du för musikintresse? 

 

6.Vad innebär musik för dig i verksamheten? 

 

7.Vad tycker du är viktigt att tänka på i planering och utförande av musikaktiviteter i 

förskolan? 

 

8.Arbetar du med musik som stöd för annat lärande? (När ett annat lärandeobjekt/ämne-

sinnehåll ligger i fokus)? 

 

Följdfråga: Hur arbetar du och vilket/vilka lärandeobjekt (ämnesinnehåll) ligger då i fo-

kus? 

 

Följdfråga: Varför anser du att just dessa lärandeobjekt fungerar ihop med musik i under-

visningen? 

 

9.Vilka överväganden beaktar du i din arbetsprocess när du planerar musikaktiviteter? 

 

Följdfråga: Tänker du ofta att du ska koppla samman med läroplanens mål när du använ-

der musik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


