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Sammanfattning 
 
Inledning  
Denna undersökning handlar om digital bakgrundsmusik i förskolan. Den digitala 

bakgrundsmusiken är allt mer vanlig i dagens samhälle. Genom att vara på olika förskolor har 

vi observerat hur pedagoger använde sig av musik på olika sätt. Under utbildningens gång har 

vi förstått att musiken har skurits ner allt mer i vår förskollärarutbildning. Digital 

bakgrundsmusik är lättillgängligt och vem som helst kan använda sig av det. Detta gör att vi 

vill undersöka hur den digitala bakgrundsmusiken används i förskoleverksamheten.  

 
Syfte 
Denna studie syftar till att undersöka pedagogers syn på digital bakgrundsmusik, hur digital 

bakgrundsmusik används och om den används som en kompletterande metod för pedagogiska 

aktiviteter i förskoleverksamheten. Syftet innefattar även hur pedagoger tolkar barnens 

intresse för och inflytande kring digital bakgrundsmusik. 

 
Metod 
Metoden som använts i undersökningen är en kvantitativ metod. Undersökningen baseras på 

enkäter där det finns både slutna och öppna frågor. Valet av metod gjordes för att få en 

objektiv bild på ett valt områdes användning av digital bakgrundsmusik i form av pedagogers 

syn på digital bakgrundsmusik i verksamheten.  

 
Resultat 
Undersökningen visade att flertalet pedagoger använder och är positiva till digital 

bakgrundsmusik på sin avdelning. Resultatet visar också att pedagogerna menar att de och 

barnen samsas om att välja den digitala bakgrundsmusiken. Undersökningen visar på att den 

digitala bakgrundsmusiken pedagogerna spelar upp för barnen och vilken genre de tror barnen 

föredrar är i stort sett samma. I resultatet visades det att det skiljer sig åt vid vilka aktiviteter 

digital bakgrundsmusik spelades.   
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INLEDNING 
Musiken har mer blivit ett dagligt medium som ständigt finns runt omkring oss. Oavsett om det är privata 

eller offentliga platser kan musiken få oss att skaka loss, sjunga, dansa, skapa lugn eller få vår tillvaro att 

bli lite roligare. Genom en enkel knapptryckning och uppkoppling på internet kan man enkelt byta mellan 

radiokanaler eller genrer som passar vår sinnesstämning. 

 

I en intervju med musikforskaren Ulla Wiklund skrivs det om barns rätt till musik i förskolan (Cervin 

2010). Wiklund belyser vikten av att få tillgång till musik och menar att musiken är något naturligt som 

finns hos alla barn. Barn ska få möjlighet till att lyssna, känna och få olika sinnesstämningar till exempel 

att vi blir glada eller ledsna genom musiken. Om vi sedan tittar på förskolans läroplansmål Läroplan för 

förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, s.10) ska verksamheten få barnen att utveckla sin förmåga till att förmedla 

tankar, känslor och erfarenheter genom bland annat musik, sång och dans. 

 

Undersökningen kommer att handla om bakgrundsmusik i förskolan. Med bakgrundsmusiken menas den 

musik som spelas som ett komplement till den pedagogiska verksamheten. Undersökningsområdet valdes 

på grund av vårt intresse av att se hur digital bakgrundsmusik används i förskolan. Samt att valet även var 

baserat på att vi under studietiden förstått att musik skurits ner allt mer i vår förskollärarutbildning. På 

grund utav att de flesta förskolor har möjligheten till att spela upp digital musik, funderade vi på om 

digital musik används i form av bakgrundsmusik i förskolan. Vi har under våra praktikperioder haft olika 

erfarenheter av hur bakgrundsmusik används eller inte används i förskolan. Exemplen är bland annat, 

musik vid vilan, vid kreativa aktiviteter, under matsituationer, under den fria leken eller ingen 

bakgrundsmusik alls. I verksamheten har vi också kunnat se att barnen tycker om och uppskattar när en 

cd-skiva sätts på.  

 

I den forskning vi använt i undersökningen har flera forskare tagit upp bakgrundsmusikens påverkan på 

barnen. I de forskningsartiklarna som används beskrevs det hur musiken kan främja barns 

koncentrationsförmåga. Vi vill undersöka hur pedagogerna ser på bakgrundsmusik, vilken typ av musik 

de tycker är lämplig i en barngrupp samt hur pedagogerna upplever barnens val och tillgång till digital 

bakgrundsmusik. 

  

De avgränsningar som gjorts är att inte lägga fokus på analoga musikredskap som till exempel instrument. 

Detta gjordes på grund av att vi har sett få pedagoger som spelar ett instrument. Däremot är digital 

bakgrundsmusik tillgänglig och kan användas när som helst. Ytterligare en avgränsning som gjorts är att 

vi har valt bort att gå djupare in på hur barnen själva uppfattar och tycker om digital bakgrundsmusik. 

Detta på grund av att vi ville se hur pedagogerna använder eller arbetar med digital bakgrundsmusik och 

hur pedagogerna uppfattar barnens intresse till digital bakgrundsmusik.  
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SYFTE  
Denna studie syftar till att undersöka pedagogers syn på digital bakgrundsmusik, hur digital 

bakgrundsmusik används och om den används som en kompletterande metod för pedagogiska aktiviteter i 

förskoleverksamheten. Syftet innefattar även hur pedagoger tolkar barnens intresse och inflytande kring 

digital bakgrundsmusik.   

Frågeställningar  

- Använder pedagogerna digital bakgrundsmusik?  

- Hur ser pedagoger på digital bakgrundsmusik i verksamheten? 

- När använder pedagoger digital bakgrundsmusik?  

- Hur ser pedagogers val av digital bakgrundsmusik ut i jämförelse med vad de tror barnen skulle 

välja?  

Begreppsdefinition 

 

Bakgrundsmusik - Med begreppet bakgrundsmusik menas att musiken finns som ett komplement i 

bakgrunden medan en aktivitet pågår och att den digitala bakgrundsmusiken inte står i centrum. 

 

Digital musik - Digital musik i undersökningen belyser den musik som kan spelas upp med hjälp av 

teknik i form av exempelvis cd-spelare, dator eller surfplatta. 

 

Pedagoger - Undersökningen innefattar även begreppet pedagoger och detta gäller barnskötare, 

förskollärare och annan pedagogisk personal som arbetar på förskolan. 

 

Streamad – Med streamad eller strömande musik menas den musik som spelas upp via internet eller 

genom applikationer till exempel Spotify eller Youtube. 

 

Obehaglig och aggressiv musik – Dessa två begrepp kommer att användas i texten. Musikupplevelsen är 

individuell och i denna studie syftar obehaglig och aggressiv musik till musik som inte uppskattas att 

lyssnas på.  

 

Trevlig och lugn musik – Dessa två begrepp används i texten. Trevlig och lugn musik kan definieras 

olika och är individuellt för alla personer. I undersökningen skapar trevlig och lugn musik en känsla av 

välbehag och man vill vistas på den platsen de spelas.  

BAKGRUND 
I bakgrunden ges beskrivning av styrdokument, litteratur och vetenskapliga artiklar som har behandlats 

och är relevant för undersökningen.  

Läroplan 

I Lpfö 98 (rev. 2016, s.7) står att pedagoger i förskolan ska hjälpa barnen att uttrycka sig på olika sätt. 

Detta kan vara genom till exempel bild, sång eller musik. Detta ska i sin tur bidra till att pedagogerna 

stödjer barnen i sin utveckling och i sitt lärande. I Lpfö 98 (rev. 2016, s.12) redogörs också för att barns 

nyfikenheter, idéer samt tankar ska forma verksamheten och på detta sätt ge barnen ett demokratiskt 

inflytande på förskolan. 
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För att verksamheten på våra förskolor ska hålla en bättre kvalité av både innehåll samt genomförande ska 

en kontinuerlig utvärdering ske. Barnen kan då få goda möjligheter till utveckling och lärande. Detta sker 

genom att pedagogerna gör en bedömning av hur arbetet i förskolan genomförs i förhållande till 

läroplanen. Bedömningen avgör vilka delar som behöver undersökas närmare eller behöver förbättras. 

Detta för att barnens förutsättningar till att lära sig, känna sig trygga och utvecklas ska kunna tryggas 

(Lpfö 98 rev. 2016, s.14).  

Pedagoger och barn i samspel 

För att skapa inflytande i förskolan hävdar Arnér (2009) att både pedagoger och barn behöver ge utryck 

för sina åsikter och tankar. Pedagogerna behöver ge barnen utrymme för att synas och höras samtidigt 

som barnen behöver våga stiga fram och ta del av utrymmet som ges. Däremot menar också Arnér att 

barnen befinner sig i en lägre hierarki och det innebär att de inte alltid ges inflytande över verksamheten. 

Arnér menar dock också att barnen ska få tillåtelse till att komma till tals. Samtidigt menar Arnér att 

dagens forskning sällan tar upp barns inflytande i förskolan.  

Musikens påverkan 

Lilliestam (2009) menar att det är vanligare i dag än tidigare att använda sig av musik i bakgrunden. 

Människor sätter gärna på en skiva eller radion för att göra vardagssysslorna lite roligare. Däremot anser 

han att all musik inte passar till alla situationer och att människan lätt väljer den låt som passar bäst till det 

som görs för stunden. Även Ruud (2002) beskriver musikens betydelse för vårt humör och välbefinnande. 

Ruud skriver om hur musiken har en berörande effekt, detta hävdar han kan vara en effekt som antingen 

är ytlig eller mer djupgående. Det djupgående musiklyssnandet har en mer avslappnande nivå men ökar 

också vår påverkan till vår tankeförmåga i samband med handlingar och känslor. 

 

Några andra forskare, Hallam, Price och Katsarou (2002) visar i sin forskningsartikel att humöret och 

viljan ligger till grund för att prestera bra i kognitiva uppgifter och att exempelvis musik kan underlätta 

för att öka det kognitiva tänkandet. I deras artikel beskrivs en studie som gjordes där elever fick utföra 

kognitiva uppgifter med lugn musik i bakgrunden, ingen musik alls eller aggressiv och obehaglig musik. 

Eleverna presterade bättre när de fick lyssna på lugn musik och presterade inte lika bra när de inte fick 

lyssna på musik. Däremot presterade de sämst när de fick lyssna på aggressiv och obehaglig musik. De 

menar även att lugnande musik kan hjälpa hyperaktiva barn att öka sin utveckling. Dessa barn blir lätt 

okoncentrerade av yttre omständigheter. Barnen blir även okoncentrerade om det spelas musik i 

bakgrunden. När de tappade koncentrationen satt de kvar på sin plats och lyssnade på musiken tills de fick 

tillbaka sin koncentration. De kunde då på nytt fokusera på uppgiften. Musikens uppgift var att arbeta bort 

ett aggressivt beteende och se till att barnen störde mindre i sin omgivning. Hallam, Price och Katsarou 

belyser även att lärare bör testa att spela musik för sin barngrupp. De menar att musiken kan användas 

antingen när barnen är uppspelta eller sömniga, för att aktivera eller för att dämpa uppspelthet. Däremot 

skriver Hallam, Price och Katsarou att det behövs mer forskning för att undersöka om musik i bakgrunden 

kan ha en positiv påverkan under längre tid.  

Musikens reaktioner 

Lilliestam (2009) menar att trots tecken på positiv påverkan genom bakgrundsmusik och tecken på 

kreativitet finns det en baksida. Bakgrundsmusiken kan även bidra till irritation. Detta genom att man får 

höra på musik som du själv inte valt eller uppskattar. Det kan bidra till att bakgrundsmusiken som 

används gör att man istället undviker rummet eller miljön det spelas i. Även Theorell (2009) betonar hur 

musiken påverkar våra sinnen. Theorell menar att vårt arv och vår miljö påverkar hur vi reagerar på ett 

musikstycke. Genom att till exempel ständigt höra musik som är otrevlig kan det leda till att stressfaktorer 

aktiveras. De negativa reaktionerna aktiveras snabbare varje gång musiken spelas. Däremot hävdar 
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Theorell att musik har en avslappnande effekt som motverkar de negativa reaktionerna och kan göra att vi 

minskar våra stressreaktioner. Wiklund (2009) skriver om människans vilopuls och att den kan stiga 

genom att vi blir glada eller stressade. Skribenten poängterar dock att barnet har en högre vilopuls än en 

vuxen människa. Barnet har på grund av sin höga vilopuls lättare att nå upp till en stressad nivå.  

 

Enligt Lilliestam (2009) är det mer individuellt beroende hur bakgrundsmusiken påverkar oss, positivt 

eller inte. Om musiken som spelas upp är en favoritlåt kan koncentrationen lätt försvinna och allt fokus 

hamnar på musiken. Författaren skriver också att bakgrundsmusiken används en hel del i skolan och då 

främst till självständigt arbete för att bidra till en högre koncentration. Användningen av mer 

bakgrundsmusik i skolan gör att ljudet runt omkring lättare kan stängas av. Lilliestam menar även att 

forskning tror sig kunna se en koppling till inlärning och koncentration när bakgrundsmusik spelas, 

däremot menar Lilliestam att detta inte är något som kan bevisas enligt forskning.  

 

I en litteraturstudie har Crncec, Wilson och Prior (2006) studerat hur bakgrundsmusik påverkar 

inlärningen. Crncec, Wilson och Prior menar på att flera forskare har kommit fram till att känslor påverkar 

vår kognitiva prestationsförmåga och att negativa känslor kan motverka dessa förmågor. Detta hävdar 

Crncec, Wilson och Prior betyder att musik som spelas för barn bör vara behaglig för att maximera barns 

inlärning. I litteraturstudien har Crncec, Wilson och Prior kommit fram till att bakgrundsmusik i sig inte 

ökar inlärning utan istället förändrar de känslor vi befinner oss i.  

Lyssnandets variation 

Ruud (2002) anser att en öppenhet till musiken bidrar till att vi lyssnar på olika delar i musiken. Ett 

lyssnande kan vara melodin, rytmen i låten eller takten. Den andra delen av lyssnandet kan fokusera mer 

på låttexten eller artisten som sjunger. Ruud menar även att när musik spelas framkommer en mer privat 

värld, musiken tillför känslor och tankar där vi lätt kan sväva iväg till andra platser och sinnesstämningar.  

 

Lilliestam (2009) tar också upp hur vi lyssnar på musiken och hur vi bland annat kan få en låt eller 

musikstycke på hjärnan. Få en låt eller text på hjärnan innebär att vi sjunger tyst för oss själva om och om 

igen och gör att tankarna hamnar på en annan plats. Detta kallar Lilliestam för ett lyssnande där man 

arbetar med tal och det tal vi har inom oss. Låten eller musiken sätter sig och bearbetas i oss även om 

musiken har upphört för länge sedan. Att få en låt eller text på hjärnan kan innebära att musiken blir en 

trygghet som vi kan ta fram när som helst i vardagen. Detta beror på att man som barn har haft tillgång till 

musik i sin uppväxt.  

 

Strickland (2002) nämner ett experiment som gjordes på fyraåriga pojkar. De här pojkarna fick under sex 

månader lyssna på klassisk musik en timme varje dag. De pojkar som lyssnade på klassisk musik klarade 

av att koncentrerar sig längre på en uppgift än vad kontrollgruppen gjorde. Strickland påstår att den 

klassiska musikens rytm ökar pojkarnas förmåga till att bearbeta information. Strickland hävdar dock att 

bakgrundsmusik antingen kan förstärka eller förhindra att förmågor lärs in beroende på vilket tillstånd 

musiken framkallar inom oss.  
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TEORETISK RAM 
Under detta avsnitt kommer teorin för undersökningen redogöras för samt hur den kan relateras till denna 

undersökning och den pedagogiska verksamheten i förskolan.  

Systemteori 

Systemteori kan användas i vilket sammanhang som helst från att undersöka hur elektriska kretsar är 

kopplade, hur politiska system är formade eller hur förskolan är uppbyggd. 

 

Grunden i systemteori är att se vår omgivning i helheter där vi skapar modeller som har liknande 

egenskaper där helheten är större än varje del för sig. Öquist (2008) beskriver detta som att undersöka hur 

exempelvis en katedral är uppbyggd. I katedralen ger varje sten för sig inte mycket information men 

genom att kombinera stenarna i ett specifikt mönster kan ett system skapas som har djupare innebörd än 

varje sten för sig. Öquist menar även att poängen i systemteori är att se användning och nytta istället för 

innehåll och metod vilket leder till att ständigt se förändring och utveckling.  

 

Nilholm (2016) och Öquist (2008) belyser att det systematiska tänkandet innefattar helhetstänkande. Både 

Nilholm och Öquist förklarar att det är delarna som ingår i helheten som är viktigare än var del för sig. 

Med hjälp av att förstå samspelet mellan delarna kan en förståelse för systemets uppbyggnad förklaras. 

Öquist (2008) menar på att vi människor ingår i helheten och att vi skapar den värld vi lever i.  

 

Öquist (2008) redogör även för systemteoretiska nivåer med hierarkisk uppbyggnad. Uppbyggnaden av 

systemteori kan liknas vid en spiral där varje varv bildar en nivå som blir vidare desto högre upp i spiralen 

man kommer. Högre nivåer reglerar och påverkar de nivåer som befinner sig nedanför. Öquist sätter 

spiralen av nivåer i relation till system. Med detta menar han att i vårt samhälle kan system identifieras 

som till exempel familjesystem eller samhällssystem. Ifall förskolan skulle vara ett eget system skulle 

detta även regleras av lagar och riktlinjer utifrån skollagen eller läroplanen. I förskolan ingår olika 

yrkeskategorier som alla har ett huvudsakligt fokus, att följa läroplanens riktlinjer och skapa en helhet.  

 

Öquist (2008) betonar dock att för ett hierarkiskt kretslopp ska kunna fungera behövs input och output. 

Detta innebär att en grupp människor behöver ha yttre kontakt med omvärlden för att inte hamna utanför. 

De behöver få in yttre information (input) men måste också ge tillbaka till samhället (output). Om detta 

inte sker uppstår en rad negativa effekter som innebär informationsförlust och kan leda till utanförskap. 

Några exempel på sådana utanförskap är kulter eller rasistiska organisationer som enbart tilldelas samma 

information och umgås med samma typer av kretsar. 

 

Pedagogerna på förskolan behöver använda sig av just input och output. Genom att ta del av input och 

output kan de material och kunskap som framkommer sedan förnyas, förändras och nya egenskaper kan 

framställas. Pedagogerna behöver förmedla den information de fått som input till barnen. Pedagogernas 

output ger barnen en input som de sedan kan relatera till sina egna erfarenheter och perspektiv. Detta kan 

innebära att de observationer pedagogerna har gjort på vad barnen tycker om formar det tema som 

förskolan kommer att arbeta med. Barnen har då påverkat det hierarkiska kretsloppet med hjälp av att 

pedagogerna har observerat och samtalat med barnen. Pedagogerna har då kunnat uppfatta de intressen 

och kunskaper som finns i barngruppen.  

Musik i teorin 

Om vi istället sätter musiken i förskolan i ett systemteoretiskt perspektiv kan det yttra sig genom att de 

högre nivåerna i spiralen reglerar regler och riktlinjer för hur olika typer av musikanvändning bör 
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användas i förskolan (input). Detta kan vara att det sker ändringar i läroplanen och skollagen. Om dessa 

ändringar görs behöver nivåer lägre ner i spiralen justeras. En annan input som kan ske är att 

förskolechefen kan bestämma att förskolan ska utgå från en musikinriktad verksamhet. Vilket i sin tur gör 

att pedagogerna kan få vidareutbildning eller att det anställs ny personal för att ge vidare input.    

 

Enligt Öquist (2008) finns ett beroende mellan individerna och den värld de lever i. Systemet som 

individen befinner sig i ändras genom samspelet mellan människa och omvärld. I förskolan kan detta 

framträda genom att barnen med hjälp av varandra och den värld de lever i har intresse som kan etableras 

i verksamheten. Detta kan sedan pedagoger ta hänsyn till för att bygga en verksamhet på barnens intresse 

och nivå. Däremot menar även Öquist (2008) att det behövs en vidgad syn för att se helheter och 

möjligheter. I förskolan är det viktigt att kunna vara flexibel och inte låsa fast sig vid en och samma sak. 

Alla människor är olika och tar till sig information och kunskap på olika sätt. Detta leder till att det 

behövs ett varierande arbetssätt där musiken kan bli ett komplement. Genom att använda olika genrer eller 

digital bakgrundsmusik vid olika tillfällen kan pedagoger skapa olika miljöer för barnen. Barnen på 

förskolan kan i sin tur få en variation i sin förskolemiljö. Samtidigt som variationer ges behöver barnen 

kunna träda fram och göra sin röst hörd och då bör pedagogerna vara lyhörda.  

Proximalzonsteori 

Säljö (2014) beskriver Vygotskijs proximala utvecklingszon inom det sociokulturella perspektivet. Enligt 

Säljö är vi människor konstant i förändring och utveckling. Säljö menar att människan arbetar ständigt 

med att förnya sin kunskap och att människan försöker ta vara på andras kunskap genom att föra över 

kunskapen till oss själva. Detta menar Säljö sker genom att vi befinner oss i sociala sammanhang. Dessa 

sociala sammanhang bidrar till ny kunskap som sätts i relation till tidigare erfarenheter. Detta kallar 

Vygotskij för den proximala utvecklingszonen eller den närmaste utvecklingszonen.   

 

Säljö (2014) hävdar att i den proximala utvecklingszonen ska barnet kunna nå en högre kunskap med 

hjälp av handledare eller kamrater. Detta kan bidra till att barnet kan lösa svåra uppgifter som bryts ner till 

små bitar vilket medför att barnet kan lösa uppgiften. Säljö menar att en del i den proximala 

utvecklingszonen tar upp att omvärlden måste ändras för att barnen ska bli mottagliga för information. 

Detta skulle kunna göras med hjälp av musik. Musiken kan då få barnen att reglera humöret och viljan till 

att ta till sig ny kunskap och lösa uppgiften. Den digitala bakgrundsmusiken kan då ses som ett 

hjälpmedel till att nå högre kunskap.  

METOD  
I denna del kommer metod, urval och genomförande redogöras. Det kommer även att redogöras för de 

etiska forskningsprinciper som tagits hänsyn till samt studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Slutligen 

kommer det insamlade materialet att analyseras.  

Val av metod 

Metoden som har valts till undersökningen är en kvantitativ metod.  Metoden valdes på grund av 

undersökningens syfte och frågeställningar, där pedagogers syn på digital bakgrundsmusik och hur 

pedagoger upplever barnens intresse till digital bakgrundsmusik fokuseras. Trost och Hultåker (2017) 

menar på att syfte i en undersökning är av avgörande betydelse för val när det gäller metoden som 

kommer att användas. En kvantitativ studie är en metod där man kan ställa sig frågor som, hur ofta, hur 

många eller hur vanligt. I en kvantitativ studie används dessa frågeställningar som begrepp för att skapa 

ett mätverktyg 
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Bryman (2011) menar att i en kvantitativ undersökning men genom användandet av en metod kan små 

skillnader studeras och undersökas men det går också att se hur ställningstagandet varierar. Däremot är 

det svårt att avgöra mer djupgående skillnader. Bryman hävdar att det finns flera huvudsakliga fokus inom 

kvantitativ forskning. Ett av dessa är bland annat att undersökningen består av siffror istället för ord. Det 

andra är att forskarens frågor står i centrum och om en enkätundersökning utförs har forskaren ett visst 

avståndstagande till respondenterna. Tack vare att frågor och formuleringar är formade från början kan de 

inte formuleras om under tidens gång. Den tredje avgörande delen i en kvantitativ studie är att 

undersökningsområdet är utbrett och kan innefatta flertalet personer och inte bara några enstaka.  

 

Valet av en kvantitativ studie i form av enkäter kan medföra att den här undersökningen ger en överblick i 

statistisk data. Genom metoden kan även undersökningens syfte framställas med siffror. De siffror samt 

data som framkommer ska sedan kunna svara på till exempel frågorna, hur ofta digital musik spelas, för 

vem den spelas, hur man förhåller sig till digital bakgrundsmusik och vilka förutsättningar som finns.  

 

Under undersökningens början har vi båda kunnat ansvara för framställning av materialet till frågorna. 

Däremot har endast en av oss ansvarat för kontakt med förskolechefer i de valda områdena.  

Enkäter 

Bryman (2011) beskriver enkäter som ett material där respondenten själv får fylla i och läsa frågorna. 

Detta skiljer sig från intervjuer då respondenten är på plats och frågorna ställs till respondenten.  

 

En enkät bör vara utformad på det vis att den har lätta frågor att besvara vilket innebär att frågorna är 

tydliga och konkreta samt att enkäten har ett begränsat antal frågor och få frågor av öppen karaktär. Detta 

är en viktig del i enkäten för att respondenten inte ska tröttna. Frågorna får heller inte vara otydliga vilket 

kan resultera i dubbla budskap (Bryman 2011). 

 

Med hjälp av enkäter som metod till vår undersökning kan pedagogerna själva sätta sig ner och besvara 

enkätfrågorna i lugn och ro. Enkät som redskap gör även att respondenten kan känna att hen får 

möjligheten att svara ärligt på frågorna. Enkäten som använts i denna undersökning ska vara enkel att 

besvara men också innehålla rätt mängd frågor. Strävan har varit att sammanställa många tydliga och 

konkreta frågor för att undvika bortfall. En otydlig fråga kan misstolkas och respondenten kan få svårt att 

besvara frågan.     

 

Bryman (2011) påpekar att nackdelar med enkät är att man inte kan ställa följdfrågor där respondenten 

kan fördjupa sina svar. Enkät som metod innebär också att vissa frågor inte passar, detta beror på att för 

många öppna frågor i en enkät gör att respondenten tröttnar på att skriva ner alla svaren. När en enkät 

skickas ut kan det vara svårt att veta om enkäten fylls i av rätt person eller om respondenten påverkas av 

personer i närheten. Detta kan undvikas vid en kvalitativ forskning.  

Urval  

I vår undersökning valdes en mellanstor stadskärna i sydvästra Sverige. Bland kommunens förskolor 

valdes fyra olika centralt belägna rektorsområden i staden. Av dessa var det tio av tio förskolor som ville 

delta. På dessa förskolor delades sedan ut en pappersenkät till varje person på respektive avdelning, totalt 

sett blev det 107 enkäter.  

 

De som fick svara på enkäten var antingen förskollärare, barnskötare eller personal med annan pedagogisk 

utbildning. Vi valde att inte undersöka vilket kön personen hade i och med att det är irrelevant i vår 

undersökning.  
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Till vår undersökning skrev vi ett informationsbrev (bilaga 1). Rekommendationer och inspiration till 

informationsbrevet fick vi från Trost och Hultåker (2017). Författarna beskriver vad som bör vara med 

och vad som bör undvikas i ett informationsbrev.  

Genomförande 

Innan enkäterna delades ut (bilaga 2) kontaktades förskolecheferna till berörda områden. De fick 

information om enkätundersökning för att ge sitt medgivande till undersökningens genomförande. När 

godkännande för undersökningen gjorts från berörda förskolechefer skapades ett informationsbrev. I 

informationsbrevet (bilaga 1) framgår det vad undersökningen ska handla om och två etiska 

forskningsprinciper beskrivs. Informationsbrevet innefattar även våra kontaktuppgifter ifall frågor eller 

problem skulle uppstå i samband med ifyllande av enkäterna. Informationsbrevet häftades sedan fast som 

ett försättsblad till varje enkät.  

 

När informationsbrevet var klart skapades det frågor till enkäterna. Frågorna gjordes genom att syftet 

användes som ett underlag för att skapa en tankekarta (bilaga 3). Detta gjordes för att lättare få överblick i 

vilka frågor som skulle användas och för att inte komma utanför studiens syfte. Därefter skapades ett 

inlogg till hemsidan Surverymonkey. På hemsidan kunde enkelt en enkätmall skapas.   

 

Innan enkäterna skickades ut till respektive förskola gjordes det en mindre pilotstudie bland bekanta. När 

detta gjordes kom det upp förslag och idéer som medförde att enkäterna justerades så att missförstånd 

kunde undvikas i största möjliga utsträckning. En rankningsfråga fick ytterligare ett rankningsalternativ 

för att tydligare se respondentens inställning.  

 

När enkäterna justerats kontaktades handledaren för ett godkännande till utskick av enkäterna. När 

godkännandet gavs skickades enkäterna ut personligen till respektive förskola med informationsbrev och 

enkätfrågor hophäftade. Varje avdelning fick en enkät till respektive personal som var anställd. Häftena 

delades ut i ett kuvert där det stod hur många enkäter det var i kuvertet och vilket det preliminära datumet 

var för insamling. Totalt delades det ut 107 enkäter på tio olika förskolor i fyra olika rektorsområden.  

 

Respondenterna fick fyra arbetsdagar på sig att fylla i enkäterna. Därefter hämtades enkäterna personligen 

på varje förskola. När enkäterna skulle samlas in fanns det respondenter som inte ville delta eller haft tid 

att fylla i enkäterna. Dessa personer som inte haft tid fick ytterligare en dag på sig att fylla i enkäterna. 

Därefter hämtades enkäterna in oavsett om de var ifyllda eller inte.  

 

När enkäterna hade samlats in togs de ut från kuverten. Varje kuverts enkäter räknades för att kontrollera 

om antalet stämde överens med siffran på kuvertet. Detta gjordes för att bortfall och svar skulle räknas ut i 

procentenhet. Därefter togs alla obesvarade enkäter åt sidan och de besvarade enkäterna blandades och 

fick ett nummer.   

 

Efter enkäterna blandats laddades mjukvaran Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) ner till 

datorn via Högskolan i Borås. I programmet staplades de olika frågorna upp och svaren till varje 

alternativ skrevs in manuellt. 

Etiska forskningsprinciper 

I en forskningsstudie är det viktigt att ta hänsyn till forskningsetik. Denna etik redogör för hur 

respondenterna och materialet i en forskning får hanteras. Respondenterna ska få skydd från kränkning 

och skador när det ingår i en undersökning. Det finns även forskaretik där man tar hänsyn till forskningen 
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och omgivningen som ingår i forskningen. Begreppet forskaretik förtydligar hur forskarens ansvar ser ut i 

undersökningen (Hermerén 2011).  

 

I undersökningen kan det redogöras för fem olika forskningsprinciper. I informationsbrevet står det 

skrivet om anonymitets- och konfidentialitetskraven. Enligt Hermerén (2011, ss.68-69) handlar 

anonymitet om att materialet som en enskild person har besvarat inte ska kunna spåras tillbaka. Baksidan 

med detta är dock att materialet som tagits in blir svårt att följa upp och säkerhetsställa. 

Konfidentialitetravet i sin tur är ett skydd för respondenten där materialet som samlats in endast hanteras 

av forskaren.  

 

När det gäller de tre återstående kraven, är dessa informationskravet, samtyckeskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet behandlar vad syftet med undersökningen är och att den är frivillig att 

utföra. Samtyckeskravet berör också frivillighet i samband med en undersökning och att de är medvetna 

om att de ingår i en undersökning. När det gäller nyttjandekravet gäller det att resultaten från svarande 

personer endast används till den aktuella forskningen (Bryman 2011). 

 

I enkätundersökningen har vi tagits hänsyn till anonymitetskravet och konfidentialitetskravet. Dessa krav 

har uppnåtts genom att vi inte låtit respondenten skriva sitt namn eller vilken förskola de arbetar på. Detta 

medför att enkäterna inte kan spåras till de pedagoger eller respektive förskola enkäten kommer ifrån. 

Innan personalen öppnar enkäten fanns det ett informationsbrev där det beskrivs vad undersökningen 

kommer handla om, därefter fick respondenterna valmöjligheten att svara på enkäten. På detta sätt har vi 

uppfyllt informationskravet och samtyckeskravet. Den information som vi samlar in kommer enbart att 

användas i denna undersökning och när sammanställningen är klar kommer enkäterna att makuleras. Detta 

gör att denna enkätundersökning uppnår nyttjandekravet.  

Tillförlitlighet och trovärdighet 

För samhällsvetenskaplig forskning krävs att vissa kriterier uppfylls. Dessa kriterier är bland annat 

tillförlitlighet och trovärdighet. Ett av kriterierna innefattar om en studie går att genomföra på nytt. Detta 

kallas i begreppsform för tillförlitlighet (Bryman 2011). Tillförlitlighet i vår undersökning går att uppnå 

då frågorna som använts i enkäterna har skapats genom syfte och frågeställningar tillsammans i en 

tankekarta. Enkätfrågorna som använts har skapats i ett dataprogram och kan på detta vis skrivas ut och 

användas på nytt.  

 

Nästa begrepp som är trovärdighet berör hur säker undersökningen är i de data som har samlats in samt att 

forskningen utförs med de regler som finns (Bryman 2011). Trovärdighet i undersökningen som vi 

genomfört går att uppnå genom den höga andelen besvarade enkäter. Trovärdigheten går även att styrka 

genom att vi personligen har levererat och tagit emot enkäterna. 

Analys 

De enkäter som inte besvarats togs bort och resterande enkäter räknades och därefter räknades 

procentsatsen fram på antalet ifyllda enkäter. När procenten var beräknad skrevs enkätsvaren in metodiskt 

i SPSS som laddades ner på våra datorer via Högskolan i Borås. SPSS användes senare för att 

sammanställa diagram till respektive fråga eller att jämföra eller kombinera två olika frågor. Detta gjordes 

för att enklare kunna få en tydlig överblick över de besvarade frågorna och kunna avgöra paralleller 

mellan frågorna. I enkäterna fanns även öppna frågor för att förtydliga eller ge egna alternativ på svaren. 

Vissa frågor gick även att besvara med mer än ett svarsalternativ.  
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Bortfall 

Det bortfall som beräknades var på cirka 17 procent. Detta kan ha berott på att pedagoger inte var 

närvarande under dessa dagar på grund av ledighet eller sjukdom. Det kan också vara så att pedagogerna 

inte har haft tid eller glömt bort att fylla i. Enligt Trost (2017) ska en godtagbar enkätundersökning 

besvaras av minst 60 procent av de tillfrågade. Genom att vi fått 83 procent besvarade enkäter är 

undersökningen godtagbar.  

RESULTAT 
I denna del kommer resultat av enkäterna redovisas med hjälp av diagram och text.  

Förutsättningar  

Majoriteten av de pedagoger som svarade på enkäterna var 45-60 år och förskollärare (bilaga 4:1,4:2). 

Statistiken visar att det finns tillgång till uppspelning av digital musik (bilaga 4:3) och att den plattform 

som mest används för uppspelning av musik är strömmande eller via cd-skiva (bilaga 4:4).  

 

I enkäten ställdes frågan om pedagogerna spelade digital bakgrundsmusik på förskolan (bilaga 4:5). 

Majoriteten av de svarade pedagogerna markerade att de spelade digital bakgrundsmusik på respektive 

avdelning.  

 

I figur 1 visar X-axeln det antal pedagoger som har en tidigare erfarenhet av digital bakgrundsmusik och 

om deras erfarenhet var positiv eller negativ. Y-axeln visar antal pedagoger som svarade JA på 

enkätfrågan. Den blåa och gröna stapeln visar i procent hur många som svarade på frågan om deras 

tidigare erfarenheter var positiv eller positiv och negativ.   

Figur 1: Detta diagram visar antalet pedagoger med tidigare erfarenhet av 

digital bakgrundsmusik och vilken uppfattning de fick då. 
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Resultatet visar att pedagogerna anser det vara jämlikt mellan pedagoger och barn när det gäller hur ofta 

och vem som får välja digital bakgrundsmusik. I diagrammet kan det också läsas att antalet tillfällen då 

barnen får välja är färre än antalet tillfällen de själva väljer, enligt pedagogerna.   

 

I figur 2 visar X-axeln pedagogernas uppfattning om vilka som får välja digital bakgrundsmusik på 

förskolan. Alternativen var barnen, pedagogerna eller barnen och pedagogerna. Y-axeln visar i procent 

fördelningen mellan hur pedagoger tolkar vem som får välja digital bakgrundsmusik och hur ofta 

respektive grupp fick välja digital bakgrundsmusik.  

 

  

Figur 3: I detta diagram visas ålder på barngruppen och i vilken 

utsträckning pedagoger tolkar att, pedagog/barn, pedagoger eller barn 

får välja digital bakgrundsmusik.   

 

Figur 2: I diagrammet ovan visas hur ofta digital bakgrundsmusik 

spelas och vem pedagogerna anser får välja digital bakgrundsmusik.  
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Av resultatet framgår att enligt pedagogerna får barn i de yngre åldrarna möjligheten att själva välja men 

det kan också utläsas att pedagogerna är delaktiga i valen. Diagrammet visar också att enligt pedagogerna 

får barn i de äldre åldrarna välja mer självständigt än i de yngre. Samtidigt kan vi också utläsa att 

pedagogerna som arbetar i de äldre åldrarna väljer mer digital bakgrundsmusik än pedagoger som arbetar 

med de yngre åldrarna.  

 

I figur 3 visar X-axeln om det är barn, pedagoger eller pedagoger och barn som får välja digital 

bakgrundsmusik enligt pedagogerna och vilken ålder barnen har som pedagogerna arbetar med. Varje 

stapel visar en färg som symboliserar den åldersgrupp som de svarade pedagogerna arbetar med. Y- axeln 

visar procenten av hur fördelning mellan de olika åldersgrupperna såg ut och hur valet av digital 

bakgrundsmusik varierar.  

 

När används digital bakgrundsmusik 

 

I figur 4 visar X-axeln på vilka platser digital bakgrundsmusik spelas av pedagogerna. Y-axeln visar i 

procent hur många av pedagogerna som valde alternativen. På denna fråga kunde pedagogerna kryssa i 

flera svarsalternativ. I diagrammet går det att avläsa att pedagogerna spelar mest digital bakgrundsmusik 

under vilan och spontant. De platser där det spelas minst musik är annat och under matsituationer. 

  

Figur 4: I diagramet beskrivs det i vilka situationer pedagogerna 

väljer digital bakgrundsmusik i förskolan. 
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Figur 6: Detta diagram visar procentenheten till vilket syfte 

pedagogerna spelar digital bakgrundsmusik i förskolan  

 

I figur 5 visar X-axeln vilka platser pedagogerna anser barnen får spela digital bakgrundsmusik. Y-axeln 

visar i procent hur många av pedagogerna som valde de olika alternativen. På denna fråga kunde 

pedagogerna kryssa i flera svarsalternativ. Pedagogerna ansåg att barnen fick välja mest under den fria 

leken och när det var spontant. Det som också går att avläsa är att pedagogerna uppfattade att barnen 

sällan fick välja digital bakgrundsmusik under matsituationerna och under svarsalternativet annat.  

 

I diagram 4 och 5 går det att avläsa att enligt pedagogerna får barnen välja mestadels i spontana 

situationer eller i den fria leken. Det går också att avläsa att pedagogerna har mer variation när det gäller 

val av aktivitet då digital bakgrundsmusik används. Diagrammet visar även att pedagogerna har mer 

påverkan när det gäller digital bakgrundsmusik under vilan i jämförelse med barnen.  

Pedagogers syn på digital bakgrundsmusik 

 

 

  

Figur 5: Diagramet visar på i vilka situationer 

pedagogerna anser att barnen får välja digital 

bakgrundsmusik. 
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Figur 7: I detta diagram visas medelvärdet av rankingfrågor som besvarades av pedagogerna, 

här står 1 för instämmer inte alls och 6 för instämmer mycket. 

I figur 6 visar X-axeln i vilket syfte pedagogerna använder sig av digital bakgrundsmusik. Y-axeln visar i 

procent av hur många av pedagogerna som valde varje alternativ. Pedagogerna kunde kryssa i mer än ett 

svarsalternativ. 

 

Digital bakgrundsmusik i förskolan används mestadels för att lugna barnen, men också för att aktivera 

barnen. Under stapeln ”annat” (figur 6) fick pedagogerna själva fylla i sina svar. Dessa svar innefattade 

bland annat yoga, naturinspirerande musik eller avslappnande musik.  

 

 

 

I figur 7 visar X-axeln de rankingfrågor som pedagogerna svarade på. Y-axeln visar medelvärdet på de 

besvarade frågorna. Pedagogerna hade möjlighet att ranka varje fråga mellan 1-6 där 1 var instämmer inte 

alls och 6 var instämmer mycket. 
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Resultatet visar att flertalet av pedagogerna känner sig bekväma med att spela digital bakgrundsmusik i 

förskolan. Figuren visar också att pedagogerna har delade meningar om att digital bakgrundsmusik känns 

stökig eller inte stökig. Flertalet av pedagogerna upplever att barnen får en skillnad i inlärning när digital 

bakgrundsmusik spelas. Det går även att avläsa pedagogernas antagande att musiken bör varieras i 

verksamheten och att majoriteten tycker att det spelas lagom mycket digital bakgrundsmusik i förskolan 

(figur 7).  

 

I slutet av enkäten ställdes frågan ifall pedagogerna skulle kunna testa att använda digital bakgrundsmusik 

på sin avdelning (bilaga 4:7). I stort sett alla pedagoger svarade att det skulle kunna tänka sig att testa 

digital bakgrundsmusik på sin avdelning.  

Genre  

Pedagogerna fick i enkäten svara på ifall det hade betydelse vilken genre som spelades i barngruppen 

(bilaga 4:6). De flesta av pedagogerna tyckte att genre hade en stor betydelse när musik spelades i 

barngruppen medan några inte tyckte det medförde någon skillnad.  

 

Figur 8 visar X-axeln vilka genrer som pedagoger spelar i barngruppen. Y-axeln visar i procent hur många 

av pedagogerna som valde de olika alternativen. Pedagogerna kunde kryssa i flera olika svarsalternativ. 

  

Figur 8: Diagrammet visar vilka typer av genrer som pedagogerna spelar i barngruppen 
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Figur 9: Diagrammet visar vilka typer av genrer som respondenterna anser att barngruppen föredrar. 

X-axeln vilka genrer som pedagoger anser att barngruppen föredrar. Y-axeln visar i procent hur 

många av pedagogerna som valde varje alternativ. Pedagogerna kunde kryssa i flera olika 

svarsalternativ. 

Av diagram 8 framgår att pedagogerna spelar mest barnvisor/Disney musik men också att pop, klassiskt 

och schlager inte låg långt efter. Det kan även avläsas att jazz och rock spelades mer sällan i 

barngrupperna. Stapeln annat innefattar det pedagogerna beskriver som yogamusik och 

avslappningsmusik. Vi kan även avläsa att stapeln annat spelas lika mycket som rock.  

 

 

I resultatet kan det avläsas att pedagogerna anser att barngruppen föredrar barnvisor/ Disney och att 

schlager samt att pop ligger ungefär på samma nivå. Staplarna visar på att barnen i mindre utsträckning 

föredrar rock, jazz, klassiskt och annat enligt pedagogerna.  

 

Vidare framgår att den mest spelade musiken är barnvisor. Staplarna i diagrammen (figur 8 och 9) visar 

även en jämn nivå inom genre schlager och pop när det gäller pedagoger och pedagogers uppfattning om 

barnens val. Diagrammen visar en större skillnad när det gäller klassisk musik. Pedagogerna spelar mer 

klassisk musik i jämförelse med vad de anser att barnen föredrar. I staplarna som innefattar annat som till 

exempel yogamusik eller naturtrogna ljud, visas det att pedagogerna oftare väljer denna genre i jämförelse 

med vad pedagogerna tror barnen vill lyssna på. Det går även att avläsa att rock och jazz är två genrer som 
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inte används speciellt mycket av pedagoger och de bedömer heller inte att dessa genrer föredras lika 

mycket av barnen. 

DISKUSSION 
I denna del kommer resultatet av undersökningen kopplas samman med den valda litteraturen och teorin 

som tagits del av i arbetet. Här kommer även metoddiskussion att redogöras för och de didaktiska 

konsekvenser som framkommit under arbetets gång.  

Förutsättningar 

Undersökningen visade att enligt pedagogerna finns det tillgång till uppspelning av digital 

bakgrundsmusik och framförallt via strömmande eller cd-skiva (bilaga 4:3, 4:4). Enligt Lpfö 98 (rev. 

2016, s.7) ska pedagogerna ge barnen möjligheterna att kunna uttrycka sig genom till exempel att spela 

musik. I undersökningen som gjorts kan det utläsas att de flesta pedagogerna som besvarat enkäten 

använde sig av digital bakgrundsmusik (bilaga 4:5).  

 

Undersökningen visar på att majoriteten av pedagogerna har positiv erfarenhet av att spela digital 

bakgrundsmusik (figur 1). Även Lilliestam (2009) belyser att bakgrundsmusik har en positiv inverkan på 

kreativitet, däremot är den positiva inverkan individuell. Med individuell inverkan menas det att musiken 

har kopplingar till våra tidigare erfarenheter. Enligt Theorell (2009) kan arv och miljö påverka hur vi 

uppfattar ett musikstycke som positivt eller negativt. Slutsatsen kan då vara att flertalet pedagoger spelar 

digital bakgrundsmusik för att de själva har eller har haft en tidigare positiv erfarenhet av digital 

bakgrundsmusik.  

 

I jämförelsen mellan ålder på barngrupperna, hur mycket digital bakgrundsmusik som spelas samt vem 

som får välja digital bakgrundsmusik (figur 2 och 3), kan här utläsas att pedagogerna anser att barnen får 

vara med och välja. Däremot går det inte att avläsa hur ofta enligt pedagogerna, barnen får välja digital 

bakgrundsmusik. Detta kan resultera i att barnen kan få välja vid fem av tio tillfällen eller kanske två av 

tio tillfällen. Däremot finns möjligheten att pedagoger och barn tillsammans väljer vilken digital 

bakgrundsmusik som ska spelas till den valda situationen. Arnér (2009) hävdar att både pedagoger och 

barn på förskolan behöver få sina åsikter framförda. Pedagoger behöver vara lyhörda och lyssna in barnen 

samtidigt som barnen behöver få stiga fram och ta plats inför pedagogerna. I undersökningen kan det 

utläsas att pedagogerna anser att barnen får välja digital bakgrundsmusik vid spontana tillfällen eller 

under den fria leken. Öquist (2008) belyser att inom systemteori kan detta ses som ett givande och 

tagande vilket behövs för att verksamheten ska fungera. Enligt sociokulturell teori kan detta vara en form 

av den proximala utvecklingszonen där vi lär av och med varandra, i sociala sammanhang (Säljö 2014).  

Öquist (2008) menar att ge och få information kan bidra till bättre lärandesituationer och att de system 

som byggts upp kan upprätthållas.  

När används digital bakgrundsmusik 

Användningen av digital bakgrundsmusik anser pedagogerna varierar mellan pedagoger och barn (figur 4 

och 5). Pedagogerna hävdar att barnen har större frihet att välja under fria leken och när det sker spontant 

i jämförelse med när de själva som pedagoger väljer. Detta kan dels bero på att pedagogerna under de 

andra aktiviteterna har ett planerat syfte i valet av digital bakgrundsmusik, men även att musiken fyller en 

viss funktion i aktiviteten. Ett exempel kan vara i vilan, genom att pedagogerna väljer en lugn digital 

bakgrundsmusik som gör att barnen kan varva ner. Theorell (2009) hävdar att avslappnande musik bidrar 

till ett lugn som minskar stress och negativa känslor. En pedagog skriver såhär: 
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”Skulle vilja prova lugn musik som spelas på spa och se om det lugnar gruppen och deras 

lekar. Småbarnsavdelningen som jag arbetade på lyssnade vi på avslappningsmusik på vilan 

och det fungerade jättebra.” (enkät 61) 

 

Wiklund (2009) tar upp att barnet har en högre vilopuls och det gör att de lätt kan bli påverkade av till 

exempel tempolåtar. Genom att använda sig av lugnande digital bakgrundsmusik vid vilan kan det 

underlätta att barnen får uppleva ro och kan somna. Undersökningen visar att under vilan spelades det mer 

digital bakgrundsmusik än vid andra tillfällen. Det som kan tolkas här är att pedagogerna observerat att 

barnen får ro när det spelas lugn digital bakgrundsmusik under vilan. Däremot kan man fundera på utifall 

lugn musik under vilan mestadels förekommer i förskolan för att det kan ses som en vardaglig rutin.   

 

Ytterligare ett exempel är ateljén eller i planerade aktiviteter där pedagogerna kan välja musiken för att 

anpassa aktivitetsnivån. Hallam, Price och Katsarou (2002) beskriver att bakgrundsmusik kan påverka 

koncentrationen under aktiviteter. Lilliestam (2009) hävdar också att bakgrundsmusiken och då främst i 

skolan bidrar till högre koncentration på uppgiften, genom att omgivningen enklare kan stängas av. I 

enkätundersökningen kan det avläsa att pedagogerna tror digital bakgrundsmusik bidrar till inlärning. 

Däremot kan det inte avläsas om inlärningen i detta fall skulle vara positiv eller negativ. Lilliestam (2009) 

hävdar också att musiken inte alltid är en drivande kraft som lockar eller motiverar. Detta kan innebära att 

digital bakgrundsmusik inte passar alla barn. Under vår utbildningstid har vi kunnat se att några barn i 

förskolan behöver en tyst miljö för att kunna fokusera. Däremot skriver Hallam, Price och Katsarou 

(2002) att en del barn behöver musik i sin omgivning.  Exempelvis beskriver de att hyperaktiva barn kan 

prestera bättre med bakgrundsmusik då deras utveckling påverkas. Genom att sätta på musik för dessa 

barn kunde de enklare koncentrera sig och ljudet utanför kunde enklare skärmas bort. Däremot menar 

Hallam, Price och Katsarou att det behövs mer forskning för att undersöka om musiken ger en långvarig 

positiv verkan.  

Pedagogers syn på digital bakgrundsmusik 

Flertalet av de pedagoger som svarade på enkäten använde digital bakgrundsmusik i syfte att lugna eller 

aktivera barnen. De pedagoger som kryssade i annat hänvisade till yoga, avslappnande eller naturtrogen 

musik (figur 6). Slutsatsen blir att musiken används i stor utsträckning i lugnande situationer där man vill 

få barngruppen att varva ner. Detta skulle till exempel kunna vara i vilan, dämpa under planerade 

aktiviteter eller ge ett lugn i samband med lek.  

 

”Föredrar lugn avslappningsmusik under aktivitet för att inte stissa upp barngruppen, kan 

lätt bli för mycket ljud.” (enkät 74) 

 

Denna pedagog kan tänkas ha observerat sin barngrupp och kommit fram till att lugn bakgrundsmusik gör 

att barngruppens ljudnivå minskar. Kanske medför musiken att den valda aktiviteten i rummet lugnas ner. 

Lilliestam (2008) hävdar att all musik inte passar alla situationer, utan bakgrundsmusiken bör ändras i 

förhållande till vilka syften som pedagogerna har med den valda aktiviteten. Detta kan bidra till att 

aktivitetsnivån och ljudnivån antingen ökar eller minskar. Pedagogerna har möjlighet att påverka sina val 

av digital bakgrundsmusik och i detta fall hade pedagogen valt lugn musik för att minska aktivitetsnivån 

men också för att minska ljudnivån. Enligt ett systemteoretiskt perspektiv skulle endast en nivå regleras 

och här har pedagogen makten att välja den digitala bakgrundsmusiken. Däremot kan pedagogens val göra 

att resterande barn i barngruppen påverkas genom att de vill ha ett lugnt klimat. Genom att pedagogen 

sätter på lugn musik skulle barngruppens ljudnivå och aktivitetsnivå kunna minskas. Detta skulle kunna 

göra att ytterligare en nivå regleras i systemteorin (Öquist 2008). Systemteorin regleras eftersom 

pedagogerna lyssnar in sin barngrupps behov, vilket kan beskrivas som input och output. 
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Undersökningen visar att de flesta av antalet svarande pedagoger anser att digital bakgrundsmusik 

påverkar barns inlärning (figur 7). Detta kan innebära att barnens inlärning kan stimuleras med hjälp av 

digital bakgrundsmusik. Detta kan inte säkerställas genom vår undersökning då vi inte studerat barnens 

inlärning.  

 

Ruud (2002) menar att uppspelning av viss musik kan beröra på olika sätt. Theorell (2009) tar också upp 

detta, han menar att tidigare erfarenhet påverkar våra känslor. Detta kan till exempel enligt Ruud (2002)  

vara ett djupgående lyssnande där ökande av tankar och känslor påverkas. Däremot menar Crncec, Wilson 

och Prior (2006) att positiva känslor ökar vår inlärning och att negativa känslor kan motverka detta. 

Crncec, Wilson och Prior påpekar däremot att det är osannolikt att bakgrundsmusiken ökar vår inlärning 

utan istället beror detta på vilka känslor vi befinner oss i för stunden. Hallam, Price och Katsarou (2002) 

menar även att humöret ligger till grund för musikens påverkan. De menar de att viljan också har stor 

betydelse för den kognitiva förmågan. I ett systemteoretiskt tänkande skulle detta kunna likna ett 

hierarkiskt kretslopp där vi som pedagoger med en högre position behöver lyssna in barnens intresse, 

känslor och humör för att kunna påverka spiralen. Spiralen är utformad så att de som befinner sig högre 

upp bestämmer över de som befinner sig lägre ner i spiralen. För att systemteorin ska fungera och spiralen 

hållas ihop behövs det input och output (Öquist 2008). Vilket i detta fall gör att pedagoger och barn 

samspelar med varandra. Pedagogens påverkan kan sedan medföra att känslorna och humöret på 

barngruppen anpassas till den musik som är bäst lämpad för aktiviteten. Pedagogen kan exempelvis skapa 

en vilja hos barnen genom att vara lyhörd och engagerad i aktiviteten. Detta skulle då i sin tur medföra att 

barnen kan få en högre inlärningsförmåga.  

 

Pedagogerna uppfattade att barngruppen kunde bli stökigare när digital bakgrundsmusik spelades (figur 

7). Enligt Hallam, Price och Katsarou (2002) kan pedagogerna använda digital bakgrundsmusik för att 

dämpa aktivitetsnivån i barngruppen. Ruud (2002) hävdar att musiken har en betydelse genom att den 

berör oss på olika sätt. När vi lyssnar djupare kan vi uppleva en känsla av avslappning och att vår 

tankeförmåga ökar. Enkätundersökningen visar att avslappnande, lugn och yogamusik användes av 

pedagogerna. Detta skulle kunna vara en metod som pedagogerna använder för att skapa ett lugnare 

klimat. Vilket kan leda till att den lugna musiken dämpar barngruppen och kan få barnen till att skapa 

sociala situationer som bidrar till utveckling inom barnets proximala utvecklingszon.  

 

Undersökningen visar att de flesta av pedagogerna tycker att de spelar tillräckligt med digital 

bakgrundsmusik på respektive avdelning (figur 7). Det framkommer att majoriteten av pedagogerna 

använder digital bakgrundsmusik i förskolan. Av dem som motiverade sitt svar var flertalet medvetna om 

att de redan använder digital bakgrundsmusik och de skrev att detta påverkar barnen på ett positivt sätt. 

En av pedagogerna motiverade sitt svar på följande vis:  

 

”Gör redan det mycket, med hjälp av musik kommer barnen ofta in i ett ”flow” i sitt 

skapande. Man pratar automatiskt lite tystare och agera lugnare. För mig är det dessutom 

viktigt att spela en brädd av musik: gammalt och nytt, för att på så vis väva in musikhistoria 

och vad vi har för musikaliskt arv. Vet barnen till exempel hur Elvis, Bob Dylan eller AC/DC 

låter? Det är kul att dela med sig av och ha i bakgrunden!” (enkät 76)  

 

Nilholm (2016) och Öquist (2008) beskriver att helhetstänkandet har en viktig roll för att vi ska förstå den 

värld vi lever i då var bit har sin egen del till pusslet. Precis som pedagogen ovan beskriver använder hen 

gammalt och nytt i sina aktiviteter med barnen. Detta kan göras för att barnen ska förstå vårt musikaliska 

arv. Öquist (2008) hävdar att en vidgad syn behövs där detta kan ske genom att pedagoger varierar sin 
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musik. Pedagogen ovan använder gammalt och nytt för att skapa lärande och ett historiskt perspektiv. 

Öquists vidgade syn kan ses som ett flexibelt tänkande där pedagoger ser till barnen och barngruppen men 

också att vi pedagoger använder oss av ett historiskt perspektiv. För att i Lpfö 98 (rev. 2016) står det att 

pedagogerna ska ge barnen goda förutsättningar till lärande och här kan digital bakgrundsmusik vara ett 

komplement till lärande i barngruppen.  

Genre 

Undersökningen visar att pedagogernas svar om vilken genre som spelades mest av barn och pedagoger 

var barnvisor, schlager och pop (figur 8 och 9).  Detta kan enligt Lilliestam (2009) bero på att vi har ett 

arv inom oss. Barn och pedagoger känner till eller har själva hört den musik som spelas. Genom att vi har 

lyssnat på musiken tidigare menar Lilliestam att vi har en trygghet i det vi hör och känner oss hemma i 

musiken. Majoriteten av pedagogerna i enkätundersökningen fyllde i att de var positiva till digital 

bakgrundsmusik. De genrer som spelades mest av pedagoger och barn skulle kunna vara igenkända 

musikstycken eller låtar. Tidigare erfarenheter kan för många vara positivt och på förskolan kan igenkänd 

musik för barnen bli en aktivitetstartare. Denna aktivitetstartare kan både vara positiv och negativ. Barn 

kan aktiveras med fördel för att starta upp en aktivitet men också med nackdelen att barngruppen blir 

okoncentrerad och fokuserar mer på låten än den planerade aktiviteten. Ruud (2002) hävdar att musiken 

öppnar vårt sinne till att lyssna på musik. Han menar att vi lyssnar på olika delar i musiken som spelas till 

exempel texten, låten eller takten. Detta skulle enligt Lilliestam (2009) kunna utgöra begreppet att få en 

låt på hjärnan. Han menar att musiken kan göra att våra tankar förs bort och vi kan till exempel börjar 

sjunga för oss själva även om musiken slutat spela för länge sedan. Lilliestam hävdar även att 

bakgrundsmusiken kan göra att vår koncentration försvinner. Enlig detta antagande kan det vara olämpligt 

att i en planerad aktivitet spela barnens favoritlåtar, eftersom barnen kan tappa fokus på aktiviteten. 

Däremot menar vi inte att favoritlåten ska tas bort i verksamheten utan istället kan den användas för att 

aktivera barnen.    

 

 En pedagog har svarat på frågan om en viss genre har mindre betydelse i deras barngrupp: 

 

”Egentligen ingen alls! Olika genrer kan användas vid olika tillfällen. Barnens värld består 

av viss musik. Vi försöker vidga deras vyer och använda mycket olika stilar.” (enkät 59) 

 

Även om denna pedagog anser att olika genrer inte har någon betydelse för barngruppen, visar 

undersökningen att genrerna som rock och jazz inte spelas lika mycket av pedagoger och barn (figur 8 och 

9). Detta skulle kunna bero på att musiken kan kännas som obehaglig, högljudd eller har en ojämn takt. 

Lilliestams (2009) menar att all bakgrundsmusik inte är positiv utan också kan bidra till en viss irritation. 

Han påpekar att bakgrundsmusiken kan bidra till att man undviker musiken och det rum musiken spelas i. 

Hallam, Price och Katsarou (2002) hävdar i sin forskning att barn som lyssnade på otrevlig musik 

presterade sämre än de barn som fick lyssna på trevlig eller ingen musik alls. I denna situation skulle 

Vygotskijs (Säljö 2014) proximala utvecklingszon kunna ge en förklaring till varför barnen inte 

presterade lika bra när otrevlig bakgrundsmusik spelades. Det är inte musiken som skapar den proximala 

utvecklingszonen, utan det är förändringen i miljön där musiken spelas som har en avgörande roll. 

Förändringen i den miljö barnet befinner sig i bidrar till att skapa en lärmiljö som tar tillvara på den 

utvecklingszon barnet befinner sig i. Om bakgrundsmusiken upplevs som obehaglig kan lärmiljön 

förändas och barnets inlärning försämras.  

 

Undersökningen visar att antalet pedagoger på förskolorna använder mer klassisk musik än vad de tror 

deras barngrupp föredrar (figur 8 och 9). Detta kan bero på att klassisk musik ofta inte innefattar 

igenkännande musik, musik utan sång eller låttext. Enligt en studie av Strickland (2002) kan klassisk 
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musik påverka oss positivt genom att vi kan koncentrera oss under en längre tid. Däremot menar Crncec, 

Wilson och Prior (2006) att humöret avgör hur och om vi lär oss i de situationer bakgrundsmusik spelas. 

Slutsatsen kan vara att den klassiska musiken som spelas i förskolan uppfattas som lugnande och 

avslappnande samt att den inte lika lätt fastnar på hjärnan. 

Metoddiskussion  

Valet av kvantitativ undersökning gjordes på grund av att vi ville veta hur ett förskoleområde i en 

medelstor stadskärna i sydvästra Sverige förhöll sig till digital bakgrundsmusik.  Bryman (2011) menar att 

en kvantitativ studie består av att se små skillnader som går att mäta och där åsikter kan variera. Precis 

som Bryman skriver om kvantitativ metod har vi kunnat mäta våra enkätsvar med hjälp av analys via 

SPSS. Tack vare att flertalet pedagoger har svarat på enkäten har undersökningen kunnat ge en hög 

trovärdighet.  

 

Genom att använda enkäter kunde vi nå ut till fler pedagoger och få tillgång till en övergripande bild 

angående digital bakgrundsmusik. Valet av enkät som metod till denna undersökning kändes mest lämplig 

och är enligt oss det bästa alternativet. Däremot medför denna metod att det är svårare att gå in på djupet 

om pedagogers syn på digital bakgrundsmusik. Enligt Bryman (2011) kan forskarna inte veta ifall 

respondenterna har uppfattat frågorna på rätt sätt. Bryman menar att respondenternas svar ger olika 

betydelser beroende på hur frågan tolkas. Även om vi har använt oss av öppna frågor är det inte alltid 

säkert att man svarar, vilket vi kan se i enkäterna.  

 

Genom att studera det insamlade datamaterialet med utgångspunkt i systemteorin kan vi visa att 

pedagogerna får input av barnen. I vår enkätundersökning kunde vi få fram att samspelet mellan 

pedagoger, pedagoger och barn kan bidrar till att vi får fram resultat som delvis kan ses som ett kretslopp 

utifrån ett systemteoretiskt tänkande.  

 

De reflektioner som har kommit upp efter enkätutlämnandet var bland annat frågor som inte hade tydliga 

tecken på flervalsalternativ. Vissa av frågorna kunde även uppfattas ledande eftersom att de fick flera 

olika svarsalternativ. Ett exempel kan vara fråga nio (bilaga 3) där det kan kännas självklart att både 

barnen och pedagogerna är delaktiga i digital bakgrundsmusiksvalet. Detta hade kunnat undvikas i en 

kvalitativ metod genom intervjuer eller observationer. I denna kvantitativa undersökning kan det också 

reflekteras över om pedagogerna svarat på enkätfrågorna på ett sätt som gör att barnen tillskrivs mer 

delaktighet i valen av digital bakgrundsmusik. I en kvalitativ studie hade denna reflektion kunnat besvaras 

mer djupgående genom till exempel följdfrågor. 

 

Det man kan tänka på till nästa gång är att kontakta respektive förskola där enkäten är tänkt att lämnas ut. 

Även om vi meddelade förskolecheferna hann inte alla meddela sin personal att en undersökning skulle 

genomföras på deras förskola, vilket kan medföra att pedagogerna blir fundersamma till 

enkätundersökningen.  

Didaktiska konsekvenser  

En av slutsatserna är att pedagogerna på förskolan använder sig av digital bakgrundsmusik och flertalet är 

positiva till användandet av digital bakgrundsmusik. Majoriteten av pedagogerna som svarat har en insikt 

om varför och hur de använder digital bakgrundsmusik i sin barngrupp. Pedagogerna uppger att barnens 

förutsättningar på förskolan kan ses som bra genom att de får vara med och bestämma digital 

bakgrundsmusik vid olika tillfällen. Det finns också tillgång till uppspelning av digital musik på 

förskolan. Detta kan styrkas genom att pedagogerna tar hänsyn till Lpfö 98 (rev. 2016) där riktlinjer för 

uttryckssätt till musik kan skapas med hjälp av musik i bakgrunden. Den enkätundersökning som gjorts 
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bekräftar att det spelas digital bakgrundsmusik av pedagoger och barn på förskolorna inom den valda 

stadskärnan. 

 

Flertalet av svarande pedagoger anser att digital bakgrundsmusik kan göra skillnad för barnens inlärning, 

däremot kan vi inte visa utifall pedagogerna tycker inlärningen är positiv eller negativ. Detta kan möjligen 

relateras till forskning som påstår att inlärning beror på vilket humör vi befinner oss i och hur villiga vi är 

till situationen. Humöret kan påverkas genom att spela viss typ av musikgenre i bakgrunden.  

 

Genom denna undersökning har vi kommit fram till att man bör studera hur humöret påverkas i 

barngruppen och i arbetslaget när uppspelning av digital bakgrundsmusik används. Den digitala 

bakgrundsmusik som spelas upp i förskolan kan både relatera till negativa och positiva effekter. Humöret 

påverkar den inlärning som pedagoger och barn strävar efter att stimulera till och ta del av. Här är det 

viktigt att veta att barnens vilja påverkar om de vill göra uppgiften eller inte. Därför bör vi tänka på att vi 

som pedagoger visar ett tydligt engagemang till den aktivitet som ska genomföras. Trots att det behövs ett 

engagemang till att spela upp digital bakgrundsmusik passar inte all musik alla situationer och personer. 

Anpassningen av den digitala bakgrundsmusiken är avgörande i till exempel en aktivitet. Barn och 

pedagoger kan känna olust, obehag eller irritation till att lyssna till den valda musiken. De pedagoger som 

spelar digital bakgrundsmusik på förskolan kan bidra till att skapa både negativa eller positiva effekter 

beroende på valet av musik i kombination med barnen och pedagogernas humör och vilja. I denna 

situation gäller det att se hur barngruppens sinnesstämning och intresse är och anpassa musiken efter 

detta.  

 

Pedagogerna bör vara medvetna om att det kommer ta tid och att det behöver upprepas vid flera tillfällen 

för att resultat ska ges. Som pedagog i förskolan gäller det att pröva sig fram i valet av att använda digital 

bakgrundsmusik. Till exempel att tillföra musik i ateljén har enligt Hallam, Price och Katsarou (2002) 

kunnat göra att barnen stannar längre i ateljén. Vad händer om vi i dessa situationer sätter på digital 

bakgrundsmusik i vår egen barngrupp? Strickland (2002) kunde konstatera att barnen koncentrerade sig 

längre genom att spela digital bakgrundsmusik. Däremot använde de bara klassisk musik i 

forskningsundersökningen Exempelvis skulle pedagoger under en bestämd tid införa klassisk musik för 

att tillföra en högre koncentration och behålla ett längre fokus. 

Vidare forskning 

Vidare forskning inom ämnet kan vara djupgående intervjuer om pedagogers syn på digital 

bakgrundsmusik och hur man exempelvis i ett annat område använder digital bakgrundsmusik som på 

landsbygden eller i storstaden. Undersökningen kan även utformas i ett systematiskt kvalitetsarbete där 

man kan arbeta med digital bakgrundsmusik som fokus. Ytterligare en studie kan vara att man observerar 

barn som får lyssna på olika genrer samtidigt som en aktivitet utförs.  
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BILAGOR 
 
Bilaga 1: 
 

 
 

Digital bakgrundsmusik i förskolan 
 

Hej 

 

Vi heter Jonas Larsson och Sofia Norling och studerar till förskollärare på Högskolan i Borås via Campus 

Varberg. Vi är på vår sista termin och det är dags för oss att göra vårt examensarbete.  

 

Studien vi ska göra innefattar pedagogers inställning till digital bakgrundsmusik och barns förutsättningar 

till digital bakgrundsmusik i förskolan. Här vill vi fördjupa oss i hur mycket digital bakgrundsmusik som 

spelas, till exempel med hjälp av cd-skivor, radio eller streamad musik i form av Spotify eller liknande i 

förskolan. Med begreppet bakgrundsmusik menar vi musik som spelas under tiden som en aktivitet pågår, 

där musiken inte är i centrum.  

 

Vår studie ska undersökas med hjälp av enkäter som följer här efter. Enkätundersökningen kommer vara 

anonym och vi kommer inte att kunna spåra vem som har svarat på respektive enkät, när vi sammanställer 

resultaten.  

 

Har ni något ni undrar över eller som är otydligt, kontakta gärna oss på mail eller via telefon.  

 

Jonas Larsson:  

s140XXX@student.hb.se 

073-XXXXXX 

 

Sofia Norling:  

s140XXX@student.hb.se 

076-XXXXXXX 

 

Med vänliga hälsningar  

Jonas och Sofia 

  

mailto:s140XXX@student.hb.se
mailto:s140XXX@student.hb.se
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Digital bakgrundsmusik 
 
 
 
 

1. Vilken yrkestitel har du? 
 

Förskollärare 
 
 

Barnskötare 
 
 

Annat _____________________________________ 
 
 
 

2. Vilken ålder har du? 
 

18-24 år 
 
 

25-34 år 
 
 

35-44 år 
 
 

45-60 år 
 
 

61 år eller äldre 
 
 

3. Vilken ålder har barnen du jobbar mest med? 
 

1-3 år 
 
 

3-6 år 
 
 

1-6 år 
 
 

5-6 år 
 
 

Annat _____________________________________ 
 
 

4. Har du några tidigare erfarenheter av digital bakgrundsmusik i din pedagogiska yrkesroll? 
 

JA 
 
 

NEJ 
 
 

5. Om JA var det: 
 

Positivt 
 
 

Negativt 
 
 
 

1 
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Digital bakgrundsmusik 
 
 
 
 

6. Finns det tillgång till att spela upp digital musik på er förskola? 
 

JA 
 
 

NEJ 
 
 

7. Spelar du digital bakgrundsmusik på avdelningen? 
 

JA 
 
 

NEJ 
 
 

8. Om JA hur mycket digital bakgrundsmusik spelar du? 
 

Någon gång varje månad 
 
 

1-2 gånger i veckan 
 
 

3-5 gånger i veckan 
 
 

Mer än 5 gånger i veckan 
 
 

Annat _____________________________________ 
 
 
 

Om NEJ hur kommer det sig att du inte spelar digital bakgrundsmusik i förskolan? 

(Gå sedan till fråga 14) 

 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

9. Vem får välja digital bakgrundsmusik? 
 

Barnen 
 
 

Pedagogerna 
 
 

Annat _____________________________________ 
 
 
 

2 
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Digital bakgrundsmusik 
 
 
 
 

10. Vilka av nedanstående alternativ använder du dig av när du spelar digital bakgrundsmusik i förskolan? 
 

Radio 
 
 

Uppspelning via internet /Streamad 
 
 

Kassettband 
 
 

CD-skiva 
 
 

Annat _____________________________________ 
 
 

11. När använder du digital bakgrundsmusik? 
 

I ateljén 
 
 

Under planerade aktiviteter 
 
 

Spontant 
 
 

Fria leken 
 
 

Utomhus 
 
 

Vilan 
 
 

Matsituationer 
 
 

Annat _____________________________________ 
 
 

12. I vilka situationer får barnen själva välja digital bakgrundsmusik? 
 

I ateljén 
 
 

Under planerade aktiviteter 
 
 

Spontant 
 
 

Fria leken 
 
 

Utomhus 
 
 

Vilan 
 
 

Matsituationer 
 
 

Annat _____________________________________ 
 

3 



 

33 

 

 
 
 
 
 

Digital bakgrundsmusik 
 
 
 
 

13. Vilka typer av genrar spelar du i barngruppen? 
 

Pop 
 
 

Rock 
 
 

Barnvisor/Disney 
 
 

Jazz 
 
 

Klassiskt 
 
 

Schlager 
 
 

Annat _____________________________________ 
 
 
 

14. Vilken genrar föredrar din barngrupp? 
 

Pop 
 
 

Rock 
 
 

Banvisor/Disney 
 
 

Jazz 
 
 

Klassisk 
 
 

Schlager 
 
 

Annat _____________________________________ 
 
 
 

15. Känner du att valet av genre har betydelse för er barngrupp? 
 

JA 
 
 

NEJ 
 
 
 

.. 
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Digital bakgrundsmusik 
 
 
 
 

16. Vilka av nedanstående genre tycker du är ettmindre bra val i er barngrupp? 
 

Pop 
 
 

Rock 
 
 

Barnvisor/Disney 
 
 

Jazz 
 
 

Klassisk 
 
 

Schlager 
 
 

Annat _____________________________________ 
 
 
 

Varför upplever du de genrarna som mindre bra? 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

17. I vilket/vilka syften spelar du digital bakgrundsmusik? 
 

för att lugna 
 
 

för att motivera 
 
 

för att aktivera 
 
 

för att öka skapandet 
 
 

Annat _____________________________________ 
 
 
 

. 
 
 

. 
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Digital bakgrundsmusik 
 
 
 
 

18. Här efter kommer några rankingfrågor 
 

( 1 är instämmer inte alls och 6 instämmer mycket ) 
 

1 2 3 4 5 6 
 

Upplever du att det är 

stökigt att spela digital 

musik i bakgrunden? 
 

Anser du att det spelas 

för lite 
digital bakgrundsmusik i 

förskolan? 
 

Anser du att du är 

bekväm med att spela 

upp digital 

bakgrundsmusik i 

förskolan? 
 

Anser du att 
 

digital bakgrundsmusik 

gör skillnad för barns 

inlärning? 
 

Påverkas ditt val av 

digital bakgrundsmusik 

beroende på texten i 

låten? 
 

Anser du det viktigt att 

variera digital 

bakgrundsmusik? 
 

Tycker du att barnen ska 

påverka val av 
digital bakgrundsmusik? 

 
Visar barnen ett intresse 

till digital 

bakgrundsmusik? 

 
 
. 
 
 

. 
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Digital bakgrundsmusik 
 
 
 
 

19. Skulle du kunna testa att använda digital bakgrundsmusik i bangruppen? 
 

JA 
 
 

NEJ 
 
 
 

Motivera gärna ditt svar. 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Tack för visat intresse! 
 
 

Med vänliga 

hälsningar: Jonas 

och Sofia 

 
PS: Ni har väl inte glömt baksidorna? DS. 
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