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Bakgrund 
I den nya läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010) uppmärksammas vikten och betydelsen av 

estetik i olika former, vilka bör utgöra både innehåll och metod i verksamheten. Olika 

musikpedagogiska forskningar med inriktning mot förskolan synliggör att musiken mest används som 

metod i verksamheten. Detta kontrasterar till styrdokumentet och väcker diskussion kring musik som 

lärandeobjekt i förskolan. I den nya läroplanen (Lpfö 98 rev. 2010) framhålls det ett gemensamt 

undersökande och utforskande arbetssätt i verksamheten. Pågående kommunikation under ett 

gemensamt undersökande och skapande med fokus på musikaliska grundelement ger förutsättningar 

för pedagogiska rum, där musik kan uppstå i olika former och blir lärandeobjekt. En daglig musikalisk 

verksamhet kopplas till musikalisk lärandemiljö, vilket anses betydelsefull för barns musikaliska 

lärande.   

 

Syfte 
Att undersöka hur stor andel av förskollärare som använder sig av grundläggande musikkunskaper 

under planerade aktiviteter med barn i olika åldrar för att främja barns musikaliska lärande. 

 

Metod 
Vi använder oss av en kvantitativ metod med enkät som redskap. Kartläggningen utgår från 32 

enkäter, som representeras av 42 förskollärare från sex olika förskolor tillhörande två olika stadsdelar. 

  

Resultat 
Oavsett att alla respondenter är medvetna i olika grad om att musiken ska vara både innehåll och 

metod i verksamheten, visar enkätresultatet att de inte använder sig av sina teoretiska och didaktiska 

musikkunskaper i större utsträckning. Alla förskollärare upplever intresse för musik som lärandeobjekt 

i förskolan, fast 13/32 uppskattar det intresset i ganska låg grad. Detta påverkar förskollärarnas vilja 

för kompetensutveckling inom musik, vilket kan begränsa deras förståelse för musik som 

lärandeobjekt. Musikaliska upplevelser uppstår fortfarande i traditionella former, vilka är sång, dans 

och rörelse. Instrumentanvändning och aktivt lyssnande uppmärksammas väldigt svagt eller inte alls. 

Bara 4/32 upplever musikaktivitet i förskolan som daglig och regelbundet återkommande aktivitet.  
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1 Inledning 
 

Målet med vårt examensarbete är att uppmärksamma musik som lärandeobjekt i förskolan. Vi ser 

goda möjligheter att koppla musik som innehåll i barns lärande till arbetssätt i 

förskoleverksamheten, som kännetecknas av ett gemensamt undersökande och utforskande. Dylikt 

arbetssätt förväntas att utformas utifrån synen på barnet och lärande som framhålls i den nya 

läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010).  

 

Detta arbete har sin grund i vårt intresse för musik, våra funderingar kring barns lärande och vår 

mångåriga arbetserfarenhet med barn i olika åldrar på förskolan. Utifrån vår egen erfarenhet anser 

vi att förskolebarn i alla åldrar har olika erfarenheter av musik, men deras gemensamma intresse 

för musikaktiviteter förenar dem och skapar goda förutsättningar för generösa pedagogiska rum i 

verksamheten. Samtidigt är vi medvetna om att musik äger olika plats i olika förskoleverksamheter 

och att musikaktiviteter utformas i respektive förskolor på olika sätt. Musikpedagogisk forskning 

samt vår pedagogiska praktik bekräftar att musiken oftast uppstår som ett universellt redskap för 

barn, speciellt i deras förnimmelse av nya kunskaper, kunnigheter och färdigheter inom olika 

lärandeområden. 

  

Studien har fokus på musik som lärandeobjekt i förskolan, där musikinnehåll är centralt och 

förväntas att uppmärksammas för förskolebarn i olika åldrar. Förskollärares teoretiska och 

didaktiska musikkunskaper skapar förutsättningar för barns musikaliska lärande redan i barnens 

tidiga år, enligt musikpedagogisk forskning. I samband med detta utmanar vi oss att undersöka 

förskollärarnas medvetenhet om barns musikaliska lärande med koppling till den pedagogiska 

verksamheten i förskolan. Det blir intressant för oss att undersöka hur många förskollärare i 

verksamheten som använder sig av musikaliska grundkunskaper under planerade aktiviteter samt i 

hur stor utsträckning deras teoretiska och didaktiska musikkunskaper uppträder i verksamheten 

med koppling till musikalisk lärandemiljö.       

 

Med hjälp av vetenskapliga teorier och metoder, med stöd av aktuell musikpedagogisk forskning 

kring musikens positiva effekter för barns lärande i deras tidiga år, vill vi även bidra till att öka 

förskollärares förståelse för musik som innehåll i verksamheten. 
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2 Syfte 

 
Syftet med studien är att undersöka hur stor andel av förskollärare i verksamheten som använder 

sig av grundläggande musikteoretiska och musikdidaktiska kunskaper under planerade aktiviteter 

med barn i olika åldrar. Vidare syftar studien till att få kännedom kring 

– i hur stor utsträckning som förskollärare anser att de har teoretiska och didaktiska 

musikkunskaper och färdigheter, 

– vilken slags musikalisk lärandemiljö förskollärare erbjuder när det gäller barns lyssnande och 

skapande. 

 

3 Centrala begrepp  

 
Nedan följer en förklaring av centrala termer, vilka uppmärksammas av aktuella 

musikpedagogiska forskningar med inriktning mot förskolan. Dessa begrepp är betydelsefulla för 

vår studie.  

 

Musikalitet  

Begreppet beskrivs av Jederlund (2011, s. 17) som ”vår medfödda förmåga att låta, göra ljud, röra 

oss, känna, uttrycka, språka, ingå i en kultur och uppleva och förstå musik”.  

 

Musikdidaktik  

Ordet ”didaktik” kommer från grekiskan och betyder undervisningskonst (Sjöberg 2010, s. 31). I 

bakgrunden kopplas ordet till förskollärarnas kompetens, som bör inrymma ämnesteoretiska och 

ämnesdidaktiska kunskaper.    

 

Musikens grundelement 

Begreppet ”musikens grundelement” uppmärksammas av Still (2011, s. 90), vilket hon beskriver 

som självständiga musikaliska grundstenar: rytm/ puls/tempo, klangfärg, dynamik, tonhöjd, 

harmoni och form. Dessa lägger grunden för musikaliska kunskaper och förväntas att 

uppmärksammas för barn redan i deras tidiga år. I texten presenteras dessa grundelement som 

musikvetenskapliga begrepp med koppling till musikinnehåll.   

 

Musikalisk lärandemiljö 

Still (2011, s. 10) beskriver musikalisk lärandemiljö som levande och daglig musikalisk 

verksamhet, där barnens musikundervisning uppkommer i olika former: sjungande, spelande, 

rörelse och aktivt lyssnande.  
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4 Bakgrund 
 

Nedan utvecklas bakgrunden kring barns lärande i förskolan med fokus på musik utifrån den 

aktuella musikpedagogiska forskningen. Barn- och kunskapssyn presenteras utifrån styrdokument 

(Lpfö 98 rev.2010) i samband med ett undersökande och utforskande arbetssätt i 

förskoleverksamheten. Dylikt arbetssätt kopplas till musik som lärandeobjekt i förskolan genom att 

introducera forskning kring musik med följande begrepp: kommunikationsmedel, musikalitet, 

musikdidaktik, musikens grundelement och musikalisk lärandemiljö. 

4.1 Musik och undersökande/utforskande arbetssätt i förskolan 

Enligt nyare forskning om estetiska ämnen i förskolan (Still 2011; Wallerstedt 2010; Pramling 

Samuelsson, Carlsson, Olsson, Pramling & Wallerstedt 2008) framhålls det att musik mest används 

som metod i verksamheten. Detta står i kontrast till den nya målstyrda läroplanen (Lpfö 98 rev. 

2010), där uppmärksammas och betonas vikten av estetiken i olika former, vilket utgör metod 

liksom innehåll i verksamheten. Ovan nämnda forskningar lyfter fram tre viktiga aspekter, som 

kan påverka barns musikaliska lärande: förskollärares förhållningssätt, deras syn på musikalitet 

samt musikalisk lärandemiljö i verksamheten.  

 

Förskollärares förhållningssätt förväntas att utformas utifrån den moderna synen på barnet och lärande 

(Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 2010; Bron 2011; Halldén 2007; Elfström, Nilsson, 

Sterner och Wehner-Godée 2008), där begreppen det kompetenta barnet och det livslånga lärandet är 

centrala. Enligt Halldén (2007, ss. 34-35) är varken vuxna eller barn färdiga i lärandeprocesser. Hon 

betonar att medvetenhet om detta är betydelsefull med koppling till ett undersökande och utforskande 

arbetssätt i förskolan, eftersom under ett gemensamt undersökande och utforskande kommer 

barnperspektiv att innehålla barns perspektiv. Detta uppfyller läroplanens (Lpfö 98 rev. 2010, s. 9) 

intentioner och mål i verksamheten: ”Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa 

mångfald i lärandet”.  

  

Elfström et al. 2008 (2008, ss. 18-24) framhåller att gemensamma observationer, experiment, 

upptäckter samt sorteringar, klassificeringar och begreppsbildning främjar barns lärande. 

Författarna betonar att ett undersökande och utforskande arbetssätt kan leda till fördjupade 

kunskaper samt förståelse för naturvetenskapliga fenomen både hos barn och hos förskollärare på 

mer naturligt och roligt sätt. I det sammanhanget uppmärksammas ämnesteori som ett viktigt 

redskap för det gemensamma undersökandet och utforskandet. Möjligheter att utforska och 

undersöka med hela sin kropp och med alla sinnen ger förutsättningar för att bilda ett vidgat 

språkbegrepp, enligt författarna. De menar att ”alla språkliga begrepp måste repeteras in om och 

om igen för att införlivas i den egna minnesbanken” (s. 24). Den tanken utvecklas till hur 

vetenskapliga begrepp kan framträda i barns vardag: ”Språkbruket behöver spegla ett 

naturvetenskapligt kunnande med motsvarighet i ett vardagligt språk för att hitta bryggor till 

barnens erfarenhetsvärld och ligga till grund för planering och kunskapsutveckling” (s. 23). Enligt 

författarna, ger nya erfarenheter möjlighet att erövra andra kunskaper, vilka i sin tur hjälper oss att 

begripa något, som var obegripligt tidigare.  

 

Denna förståelse för hur barn lär om naturvetenskapliga fenomen används i studien, men istället 

uppmärksammas barns musikaliska lärande. Musik som lärandeobjekt i förskolan förväntas att 

representeras av musikinnehåll med hjälp av olika musikaliska begrepp. 
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Sjöberg (2010, s. 38) framhåller också vikten av ett undersökande och utforskande sätt med fokus 

på barns meningsfulla lärande. Trots att han relaterar till äldre barn och skriver om detta utan 

koppling till musik, tycker han att dylikt arbetssätt uppmärksammar och gör barns lärande 

meningsfullt redan i deras tidiga år. Han anser att undersökande och utforskande har mer fokus på 

processmål, där ”lärandekompetens, social kompetens, självständighet, kreativitet och 

projektarbete” (s. 216) blir centrala moment. Författaren betonar också att lärande måste ses i nära 

samband med ämnesinnehåll, där olika begrepp, representerande ämnesdiscipliner, blir viktiga 

redskap för kommunikation inom en kulturkrets: ” ämnesinnehåll, språk och social kontext är 

betydelsefulla för lärandet” (s. 426). Han uppmärksammar att nya begrepp inte kan föras in utan 

vidare och få mening, utan att de kopplas till andra existerande begrepp på ett meningsfullt sätt.  

 

Studien syftar till att få kännedom kring vilka musikaliska begrepp förskollärare använder sig av 

under planerade musikaktiviteter samt vilka musikaliska former barn erbjuds till under dessa 

stunder. Dessa begrepp och musikaliska former kännetecknar musikalisk lärandemiljö i 

förskoleverksamheten, där det skapas förutsättningar för ett undersökande och utforskande sätt.      

4.2 Styrdokument som uttryck för synen på barn och lärande  
Halldén (2007, ss. 11-14) beskriver hur bilden på barndom och barnet förändras utifrån ett socialt 

perspektiv under 1900- talet. Mot den romantiska bilden av barnet, där barnet kontrasteras till 

vuxna och anses som irrationellt, står bilden av det kompetenta barnet som är ”ett rationellt och 

socialt fungerande barn som vet vad det behöver och […] kan ledsaga […] i många frågor” (s. 14). 

Den så kallade förändrade synen på barn och lärande har fått sitt uttryck i den nya reviderande 

läroplanen (Lpfö 98 rev. 2010).  I styrdokumentet (Lpfö 98 rev. 2010, ss. 9-10) framträder det 

sociala, kompetenta, aktiva, nyfikna barnet, som har lust att lära. Barnens förmåga att utforska, 

undersöka, lyssna, reflektera, ifrågasätta, samtala, skapa, dokumentera och bygga vetenskapliga 

begrepp betonas. Deras lärande anses som mångsidigt, sammanhängande och ständigt pågående 

under olika aktiviteter på förskolan. 

 

Jederlund (2011, s. 91) beskriver kommunikationsförmåga, som den mest grundläggande av 

färdigheterna, vilken förväntas att utvecklas i barnens tidiga år. I samband med detta betonas i 

styrdokumentet (Lpfö 98 rev. 2010, s.7) vikten av barnens kreativitet och skapande. Dessa 

förväntas att utvecklas för att kunna förmedla tankar och upplevelser genom de olika språkliga 

uttrycksformerna såsom lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Dessa 

kommunikationsformer anses viktiga och bör utgöra både innehåll och metod för att kunna främja 

barns utveckling och lärande. 

 

Förskolan ska vara en pedagogisk verksamhet, där barns utforskande, nyfikenhet och lust att lära 

tas till vara (Lpfö 98 rev. 2010 s. 9). En konsekvens blir ett särskilt ansvar för förskollärare att 

genomföra det pedagogiska arbetet i barngruppen och skapa en lärorik miljö i verksamheten som 

är rik på tillgång till olika material, verktyg och redskap, vilken väcker barnens intresse, gör dem 

delaktiga och aktiva i sitt meningsfulla lärande. 

4.3 Definition av musik 
Begreppet ”musik” är brett, enligt Jederlund (2011, ss. 14-17). Han tycker att musikbetraktelse 

utformas utifrån vår musiksyn. Författaren beskriver den som ett viktigt kommunikationsmedel. 

Han menar att renodlade ”musikord” (s. 15) som ljud, rörelse, rytm och puls inte räcker för att 

beskriva musiken i sin helhet. De ovanstående musikaliska grundelementen ska kompletteras med 

ett personligt uttryck och intryck för att dessa ska få en kommunikativ musikalisk intention.  
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Jederlund (2011) föreslår att ta fasta på musiken som språk, känsla, personligt uttryck, röst-ljud-

rörelse och social gemenskap, eftersom just dessa aspekter ”ger rika möjligheter till personligt och 

socialt lärande och utveckling i en lustfylld form” (s. 16). Samtidigt uppmärksammar han musik 

som en konstnärlig produkt och som kultur med sin inverkan på identitetsskapande. 

 

Uddholm (2007, s. 104) definierar musik utifrån dialektiken mellan musik och psyke. Han 

beskriver musiken som en naturlig språkform, där syntesen av rytm och mening blir central. 

Författaren förklarar att rytm är ett utvecklande mönster i tiden. Meningen ser han i känslomässiga 

upplevelser. Författaren appellerar till Stern (1985) och Vygotskij (2001), vilka definierar musiken 

som känslor i konstant rörelse. Genom att känslorna förändras, uppkommer en djup, dynamisk och 

mångfaldig musikupplevelse. Eftersom känslor är en form för medvetande, blir det möjligt att 

musikupplevelsen samtidigt kan kommuniceras i två riktningar. Den första är rörelsen in mot den 

intrapsykiska perceptionen, vilket ger en meningsfull rytm och upphov till kroppslig resonans. Den 

andra är rörelsen mot den interpsykiska handlingen, när känslor förkroppsligas och kommer till 

uttryck. Författaren anser att uttryck och upplevelse är samtidiga: ”Individen upplever det hon 

uttrycker” (Uddholm 2007, s. 107). Han beskriver formerna för samtidig kommunikation som 

naturliga för människan.  

4.3.1 Musikalitet 

I samband med musik lyfter olika forskare fram begreppet ”musikalitet”. Jederlund (2011, s. 17) 

anser detta som ”vår medfödda förmåga att låta, göra ljud, röra oss, känna, uttrycka, språka, ingå i 

en kultur och uppleva och förstå musik”. Uddholm (2007, ss. 107-108) betraktar musikalitet 

utifrån två komponenter. Den första är ”en form för medvetande” och den krävs för att uppleva 

musik. Den andra är ”ett medvetandetillstånd som uppstår i upplevelsen av musik”. Båda 

författarna anser musikalitet som en naturlig förmåga. Den finns hos alla nyfödda barn. Dessutom 

är den universell och har avgörande betydelse både för människans sociala utveckling och för dens 

utveckling som kulturvarelse. Musiken i den kontexten blir vårt redskap i kommunikationen med 

omvärlden. 

 

Still (2011, s. 3) beskriver musikalitet, som mångfasetterat och icke-enhetligt begrepp. Hon 

nämner flera faktorer inom begreppet, vilka är musikaliskt minne, förmåga att särskilja 

klangfärger, musikaliskt melodisinne och rytmsinne. Författaren uppmärksammar att det är vanligt 

för människan att inte ha alla musikaliska delområden lika väl utvecklade. Hon är enig med andra 

forskare (Jederlund 2011; Wallerstedt 2010; Pramling Samuelsson et al. 2008) i att alla barn föds 

musikaliska och alla kan utveckla och stärka sin musikalitet. Författaren binder musikalitet med 

konstnärlig kreativitet och anser detta tillhörande människans starkaste samt värdefullaste 

färdigheter. Enligt henne berikar dessa färdigheter alla människor och samhället på olika sätt: ”Det 

handlar om självförståelse och identitet, men också om ett kulturellt, socialt och ekonomiskt 

kapital” (Still 2011, s. 11).  

 

Musikalitet kan även anses som form av ”en mental, kognitiv aktivitet” (Wallerstedt 2010, s. 13). 

Författaren överför Vygotskijs (1978) distinktion mellan människors elementära och högre 

mentala förmågor i lärandesituationer till musiklyssning. De elementära mentala förmågorna visar 

sig inom vår perception genom vår möjlighet att höra och upptäcka olika ljud. De högre mentala är 

typiskt mänskliga och hör till våra medvetna mentala aktiviteter, vilka är styrda av vår vilja: att 

kunna resonera, planera, lägga saker på minnet samt kreativt skapa. I samband med detta föreslår 

Wallerstedt (2010, s. 14) att ge begreppen elementärt lyssnande och högre mentalt lyssnande. 

Författaren betonar att det högre mentala lyssnandet, givet av den sociokulturella teorin, är 

beroende av språklig mediering. 
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4.4 Musikdidaktik 
Ordet didaktik kommer från grekiskan och betyder undervisningskonst (Sjöberg 2010, s. 31). 

Författaren betonar vikten av ämnesdidaktik i förhållandet till både lärare och elever i skolan. Han 

tycker att gedigen fackkunskap tillsammans med generell pedagogisk kunskap om barn och 

lärande inte längre räcker för en aktiv lärandeprocess. Trots att författaren inte nämner begreppet 

didaktik med koppling till musik, betonar han att läraren ska behärska stoffet i ämnet på ett 

meningsfullt för barnen sätt, så att de deltar i viktiga delar av ämnet.   

 

Enligt Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010, s. 7) är förskolan en arena för barnens 

lärande, där det skapas förutsättningar för ett livslångt lärande i olika områden såsom språk, 

matematik, naturvetenskap och teknik. Musik förväntas också att träda in i verksamheten för att 

främja barns lärande (Lpfö 98 rev. 2010, s. 7). I samband med detta uppmärksammar Still (2011, s. 

77) musikdidaktik. Hon sammanfattar begreppet genom att anknyta musikteori, där musikinnehåll 

är central, med planering av en pedagogisk verksamhet, där metoder och genomförande har fokus 

på barns musikaliska lärande. I samband med detta diskuterar Wallerstedt (2010, s.2) kring 

förskollärares kompetens, som skulle inrymma musikdidaktisk kunskap. Frågan om vad sådan 

kompetens skulle bygga på, anses av författaren vara central i den diskussionen. Aktuella 

musikforskningar (Still 2011; Pramling Samuelsson et al. 2008) uppmärksammar tre viktiga 

aspekter, vilka påverkar barnens lärande inom och om musiken. Dessa är förskollärarnas 

förhållande till musik/ musikalitet, deras pedagogiska kompetens och teoretiska musikkunskaper, 

samt musikalisk lärandemiljö. 

4.4.1 Kompletterande synsätt på musik 

Still (2011, ss. 5-8) beskriver två olika syn på musik: den estetiska och den praxiala. Dessa 

utformas i olika tider och presenterar olika filosofiska tänkande om verkligheten. Enligt 

författaren, utformar sig den estetiska synen utifrån en idealistisk verklighetsuppfattning redan ca 

450 f. Kr. Den filosofiska verklighetsuppfattningen handlar mer om människan och hennes 

tänkande, än om den naturen hon lever i. Musiken uppfattas ha en absolut estetisk mening och 

knyts an till människans skapande i olika former, etik och estetik. Begreppen konst och skönhet 

framträder som centrala och skapar det estetiska värdet i musiken.  

 

Still (2011, s. 6) uppmärksammar att det i slutet på 1800-talet är logiskt resonemang och 

slutledningar, som ligger till grund för kunskapen. Enligt författaren utformas uppfattningen med 

koppling till musikkunskap om att alla individer måste inskolas för att kunna förstå musik. Oavsett 

om att musikalitet betraktas som en medfödd förmåga, särskiljer den absolut estetiska synen på 

musik alla människor, beroende av hur stark den förmågan är. Människor med en stark musikalisk 

förmåga, vilka anses musikaliskt begåvade, måste skolas för att ta till sig musik. De andra, med en 

svag musikalisk förmåga, som anses vara konstant, har inga möjligheter till sin utveckling i 

musiken. I det sammanhanget, enligt Jederlund (2011, s. 15) betraktas musik som en konstnärlig, 

musikalisk produkt. Utifrån det synsättet begränsas reellt musikens möjligheter och en aktiv 

musikanvändning minskas eller elimineras i barnens liv. 

 

Den praxiala synen på musik, som grundas i slutet av 1800-talet (Still 2011 s. 7) anses som en 

utmaning för den absolut estetiska synen. Utmaningen grundas på begreppet meningsfull handling, 

där empiri och observationer av omvärlden får stor betydelse för kunskap, enligt författaren. 

Uppfattning om musikundervisning, som en meningsfull handling, inträder i samband med nyttan 

av musicerandet och präglas av pragmatisk filosofi. Författaren förklarar att den filosofin betraktar 

kunskap som betydelsefull och levande bara i syntes av ”teori, praktik, reflektion och handling” 

(s.7). Musik som en naturlig del av människans handlingar och aktiviteter, där kunskap anses 

varande i själva handlingen betonas också av Uddholm (2007, s. 108). Han menar att alla 

människor får viktiga erfarenheter i musiken genom att uppleva den, agera och reflektera över den. 
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Utifrån den praxiala synen bör musik anses som en möjlighet för alla: ”Alla människor kan 

utvecklas inom detta område, oberoende av sin musikaliska förmåga och all slags musik kan 

påverka människors andliga tillväxt” (Still 2011, s. 8). Hon utmanar pedagoger att vara medvetna 

om detta: ”Musikkulturen och hela samhället skulle dra nytta av att alla som är intresserade av 

musik gavs vägledning för att på så sätt få möjlighet att i musikens tecken förverkliga sig själva” 

(s. 8).  

4.4.2  Nyckelkompetenser och färdigheter för att främja barns musikaliska 
lärande 

Utifrån sitt forskande kring barnens musikaliska lärande resumerar Still (2011, s. 50) viktiga 

kompetenser, vilka skulle utmana barnen och få dem att lyckas med dessa utmaningar i 

lärandeprocesser. Hon beskriver fyra olika kompetenser och definierar dem som allmänmänsklig, 

allmänpedagogisk, ämneskompetens och metodisk kompetens. Den allmänmänskliga kompetensen 

handlar om förskollärares personliga egenskaper. Dessa visar sig i förmågan att kommunicera med 

barnen, att vara positiv och öppen, villig och lyhörd. Detta påverkar både barnens trygghetskänsla 

och deras emotionella inställningar till förskolan. Den allmänpedagogiska kompetensen innebär att 

förskollärare bör ha goda kunskaper om barnens lärande, vilket förväntas att utformas i goda 

pedagogiska konsekvenser som följd. Ämneskompetensen ska uppfattas som gedigna kunskaper 

om det innehåll förskollärare vill att barnen ska lära sig något om. Och den metodiska 

kompetensen medför förskollärares intresse för, och deras förmåga att ta reda på, hur barnen 

resonerar om det innehåll som ska behandlas.   

 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010, s. 47) betonar vikten av att förskollärare ”är 

pedagogiskt medvetna och professionella i sitt yrkesutövande”. Detta innebär att de har klara och 

uttalade mål i termer av lärandeobjekt, vilka skulle kommuniceras med barnen för att ge dem 

möjligheter till utveckling och lärande. Lärandesituationer förväntas att vara initierade och 

konstruerade av förskollärare och/eller av barnen. Detta påverkar lärandemiljön, enligt författarna, 

samt val av aktiviteter som genomförs i verksamheten. Förskollärare förväntas att vara öppna för 

”möjlighetsmöten” (s. 48). Det innebär att de planerar sina aktiviteter så att situationer som är i fas 

med barnens utveckling, och som möter dem i deras agerande och intentioner, kan uppkomma. 

Författarna uppmärksammar betydelsen av sådana pedagogiska rum, där pågående kommunikation 

blir ett viktigt redskap. Dessa möten ökar förskollärares och barns medvetenhet om sitt eget 

kunnande samt skapar möjligheter för att olika åsikter kommer till uttryck med följande 

reflektioner, argumentationer eller omprövningar. 

 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010, s. 48) uppmärksammar även en fysisk, 

emotionell och intellektuell närhet mellan förskollärare och barn. Den skulle vara framstående i en 

kommunikativ gemenskap. Förskollärare förväntas att vara kompetenta och ta ansvar för att skapa 

en tillitsfull atmosfär, där barnen känner tillhörighet och trygghet, upplever glädje och nyfikenhet 

inför nya utmaningar samt visar sin vilja att vara delaktiga i verksamheten. 

 

I samband med kommunikation uppmärksammar Pramling Samuelsson et al. (2008, s. 57 ) 

betydelse av metasamtal för barns lärande. Ett metasamtal sätter fokus på tänkande och lärande. 

Barns förmåga att tänka definieras av författarna som en kognitiv funktion. När barnen tänker och 

börjar reflektera över sitt eget tänkande, utvecklas deras metakognitiva förmåga, vilket är 

avgörande för barnens lärande: ”Barn, som vistas i en miljö som erbjuder tankemässiga 

utmaningar, utvecklas och skapar förutsättningar för lärande på helt annat sätt än barn, som inte 

levt i denna form av miljö” (Doverborg och Pramling Samuelson 2000, s. 15). 
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Professionalitet i yrkesutövande ser Dimenäs (2007) som ett välutvecklat vetenskapligt 

förhållningssätt till sitt yrke. Detta innebär ”… en förmåga och beredskap att kritiskt granska, att 

reflektera, att ifrågasätta, att kunna ta del av artiklar och böcker kring aktuell pedagogisk 

forskning, att kunna utvärdera och rapportera, att komma med förslag till förbättringsarbete och 

kunna delta i en kvalitetssäkring av sin verksamhet i förskolan” (s. 11). 

4.4.3 Musikaliska grundelement 

Pramling Samuelsson et al. (2008, s. 23) uppmärksammar att metasamtal får mindre plats i estetisk 

verksamhet. Detta förklarar författarna genom att förskollärare saknar koppling mellan 

metasamtal, lek och lärande. Dessutom saknas uppfattningen om att metasamtal är ”en omistlig del 

av kreativiteten” (s. 23). Still (2011, s. 55) utvecklar den tanken vidare och betonar att det finns 

behov i att utreda forskningen om barns estetiska lärande med estetiken som lärandeobjekt. 

Lärandeobjekt betraktas av henne som färdighet, förmåga och förståelse, vilka förväntas att barnen 

utvecklar i pedagogiska rum. I samband med detta betonas vikten av förskollärarnas 

ämneskompetenser, vilka kan lyfta innehållet av lärandeobjekt. Enligt Still, kan musiken fungera 

som en helhet och den kan vara uppdelad i sina självständiga grundelement, vilka synliggör 

lärandeobjekt. Vi vill lyfta fram musikaliska begrepp i frågeställningar för att uppmärksamma 

förskollärarnas medvetenhet om musikaliska grundstenar, väcka deras funderingar kring dessa 

samt bidra till en ökad möjlighet för förskollärare att kritiskt granska sina musikaktiviteter i 

verksamheten.  

 

Still (2011, ss. 90-97) delar upp alla musikaliska grundstenar i klang/klangfärg, dynamik, tonhöjd, 

harmoni, rytm/puls/tempo samt form. Enligt författaren bör yngre barn bekanta sig med alla dessa 

grundelement i olika aktiviteter för att få musikaliska upplevelser i olika former, vilket kan lägga 

grunden för deras musikaliska lärande. Jederlund (2011, ss.12-15) uppmärksammar också vikten 

av ovanstående med en tydlig betoning på barns allmänna utveckling och lärande. Han utgår från 

resultat i hjärnforskningen, som bekräftar att ”vår musikalitet är sammansatt av flera delfunktioner, 

vilka utgår från olika neurala nätverk, utspridda i flera delar av hjärna” (Jederlund 2011, s. 61). 

Detta betyder att olika ljud aktiverar olika delar av hjärnan, vilket påverkar vårt nervsystem med 

olika resultat. Enligt författaren kan dessa resultat i sin tur vara avgörande för människans 

inlärningsförmåga. 

4.4.3.1 Klang/klangfärg 

Still (2011, s. 91) beskriver klang som ett ljud, med viss tonhöjd och resonans, som har en estetisk 

eller tilltalande karaktär, vilket skiljer önskade ljud från oönskade. Klang kan ha olika 

ljudkvaliteter och uppdelas i toner, klangfärg och samklang. Varje ton har sin egen klangfärg, som 

bestäms av hörselns egenskaper och uppfattas alltid subjektivt. 

 

Jederlund (2011, ss.77-81) sammanfattar olika forskningar om vår förmåga att känna igen och 

tolka auditiva signaler. Han tycker att den förmågan redan utvecklas under fosterstadiet. Nyfödda 

barn kan, enligt honom, identifiera och uppskatta olika ljud. De kan även skilja åt olika 

språkstimuli med hjälp av sin känsla för rytm, klang och melodi. Still (2011, s.191) tycker att det 

är viktigt att utmana barn i deras forskning av olika ljud i olika miljöer i förskoleverksamheten. 

Hon beskriver aktiviteter i form av olika ljudspel, ljudsagor, ljudgissning, ljudjakt och 

ljudskapande, vilket utmanar barnen till aktivt lyssnande. Syftet med sådana aktiviteter är att samla 

erfarenhet av olika ljud, vilket senare blir utgångspunkt för barnens musikaliska och sociala 

samspel. 
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4.4.3.2 Rytm, puls och tempo 

Begreppet rytm betraktas som ett komplext fenomen, förknippande med puls, tempo och rörelse 

(Still 2011; Uddholm 2007). Uddholm (2007, s. 106) definierar pulsen som rytmens fundament 

och den, som möjliggör att uppleva tempo. Tempo beskriver författaren som något hastig i motsats 

till något långsamt. Still (2011, s. 94 ) beskriver rytm, som framstående i växlingen av 

ljudmönster, vilka kan bestå av korta eller långa, starka eller svaga ljudrörelser.  

 

Dessa grundelement anses som mest naturliga för människan. Still (2011, s.94) menar att 

människor bär rytmen i sig, som hjärtslag, andning och gång. Jederlund (2011, s. 86) förklarar att 

”Vi föds med en inbyggd motiverande puls, som driver oss att röra vår kropp rytmiskt för att 

koordinera våra rörelser och röstaktiviteter”. Sådan rytmisk organisering anses av honom som 

”starkaste gemensamma nämnaren för mänskligt varande och upplevande” (s. 86). Han 

uppmärksammar också att den rytmiska organiseringen är personlig för varje barn och påverkar 

deras tankar, uttryck och handlingar. Enligt författaren, utvecklas barnens rytmiska förmåga 

individuellt med stigande ålder.  

 

Still (2011, s. 198) betonar vikten av rytmiska aktiviteter för barnen i förskoleverksamheten. Hon 

uppmärksammar rytmiska sångövningar och handrörelser, spel på lätthanterade rytminstrument, 

rytmiska dansrörelser och även kombinerande rytmiska aktiviteter, där barns spelande och vuxnas 

vissång kommer fram tillsammans. Enligt författaren lägger dessa aktiviteter grunden till 

musikalisk kommunikation. Jederlund (2011) lyfter fram tempo som ett bra verktyg för att både 

förebygga och hantera stress. Han upptäcker att ”minst lika viktigt som att låta lära sig hantera ett 

högre tempo är hantera ett lågt” (s. 88). Detta, enligt honom, påverkar även färdighetsutvecklingen 

i många kunskapsämnen, som läs- och skrivinlärning. 

4.4.3.3 Dynamik 

Ordet kommer från grekiska med betydelsen ”kraftig” och betraktas som variation i ljudstyrka vid 

musikaliskt framförande (Nationalencyklopedin 2014). Still (2011, s.92) beskriver dynamiken som 

element med två motpoler: svag och stark, vilka kan påverka och påverkas av andra musikaliska 

grundelement. Förändringar i ljudstyrka bestämmer omväxling i musiken. Den kan förmedla 

känslor och upplevelser, enligt författaren.  

 

Enligt Still (2011, s. 199), bör dynamiken i den pedagogiska praktiken visa sig i förändringar av 

ljudstyrkan. Hon föreslår att förskollärare genomför aktiviteter i verksamheten med syftet att 

uppleva plötsliga förändringar i ljudstyrkan. Detta utvecklar barns koncentrationsförmåga och ger 

en upplevelse av variation, ökar förståelse om de dynamiska motpolerna samt erbjuder möjlighet 

att lyssna till förändringar i dynamiken. Förskollärare bör, enligt henne, anpassa dynamiken i 

musiken till budskapet i sångtexter. Barnen i sin tur får variera dynamiken i spel på 

rytminstrument, så att sånger och spelet i rytminstrument kan låta svagt och/eller starkt, beroende 

på kontexten. Möjligheter att uttrycka förändringar i musikens dynamik med kroppen anses också 

viktig. Detta kan genomföras med hjälp av sångdramatisering, där barnen rör sig efter varierande 

spel på rytminstrument. Sådana tillfällen skapar ett utrymme för en bra diskussion med barnen. 

4.4.3.4 Tonhöjd 

Varje ljud uppstår ur regelbundna och snabba lufttrycksväxlingar, vilka rör sig i spänningsfälten 

mellan låg och hög. Tonhöjd bestäms av antalet luftsvängningar per sekund och mäts i Hz. 

Normen för människans perception ligger inom intervallet mellan 20 och 20 000 Hz. (Uddholm 

2007, s. 106). När olika tonhöjder regelbundet kombineras med rytm, skapas en melodi. När det 

gäller oregelbundna luftsvängningar uppstår buller och dessa saknar bestämd tonhöjd (Still 2011, 

s. 93).    
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Still (2011, s. 93) skriver om barns rika erfarenhet av lek med tonhöjd. I den fria leken uppstår ofta 

regelbundna ljud i vissa tonhöjder: barnen skapar själva olika tonhöjder i imitationen av olika slags 

fordon. Ljud- och sånglekar utvecklar även de allra minsta barnens förståelse för tonhöjder. Därför 

bör barnen erbjudas mycket sång. Författaren utmanar förskollärare att ha barns tonläge som 

utgångspunkt vid gemensamma sångstunder. Detta är viktigt att göra, eftersom barnens naturliga 

tonhöjd är ganska ljus i jämförelse med vuxnas. Lek med toner upp och ner, användning av till 

exempel xylofon kan också stimulera barnen till musiklyssnande och öka deras intresse för 

tonhöjd. 

4.4.3.5 Harmoni 

Begreppet harmoni har fått sitt musikaliska ursprung under antiken och betyder samklang. Under 

medeltiden uppstod begreppet i förhållandet mellan kropp och själ. För det praktiska musicerandet 

fanns följande normer, där uppmärksammades välklingande tonföljder och deras samklang. Dessa 

skulle bildas av minst tre toner. Från 1600-talet kopplas begreppet bara till ackordföljder 

(Nationalencyklopedin 2014).  

 

Still (2011, s. 94) beskriver harmoni som en samklang av samtidigt ljudande toner, vilka kan ha 

olika tonhöjder. Enligt författaren upplevs harmoni i musiken genom lyssnande av kör- och 

orkestermusik, sångackompanjemang på olika musikinstrument. Hon tycker att vuxna kan hjälpa 

barnen att skapa orkester. Barnen bör använda lämpliga musikinstrument med syftet att spela en 

ton var ur ackorden och ackompanjera själva. Det praktiska musicerandet anses viktigt för barnen, 

eftersom de får förståelse för hur olika toner kan skapa harmoni. 

4.4.3.6 Form 

Med form, som ett musikaliskt begrepp, anses av Still (2011, s. 96) ”förhållandet och spänningen 

mellan musikens olika grundelement”. Hon förklarar vidare att ”Musiken börjar med tystnad och 

upphör i tystnad. Mellan början och slutet uppstår en musikalisk form” (s. 96). Musiklyssnandet i 

det sammanhanget blir den enklaste aktiviteten för att kunna uppleva musikens struktur. 

Författaren uppmärksammar vikten av tystnaden, vilken bör uppstå före och efter en 

musikaktivitet. Att kunna uppleva olika kontraster i ett musikstycke är en viktig uppgift och 

utmaning för barnen. I den utmaningen blir kroppen som ett utmärkt redskap, eftersom dans och 

rörelser visualiserar formen i musiken, enligt författaren. 

4.5 Musikalisk lärandemiljö  
Förskolans kvalitet enligt Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010, ss. 22- 23) 

påverkas av förutsättningar och möjligheter, som skapar lärandemiljöer. Med utgångspunkt i det 

kompetenta, sociala och nyfikna barnet, befinnande i interaktion med sin omgivning, lyfts fram ett 

samspel, som en viktig förutsättning för lärande och utveckling. För att samspelet ska vara möjligt 

och kontinuerligt, måste barnet möta en riklig variation av erfarenheter i sin omgivning.  

Det betyder att miljön, där barnet befinner sig i, ska innehålla stora valmöjligheter och vara 

relaterad till barns perspektiv. I samband med detta betonar författarna vikten av variationsrik 

utvecklande material och aktiviteter. Detta skulle bidra till att öka intresse för olika 

lärandeområden, utveckla kunnande inom dessa och utmana till egna idéer och experiment.  

 

Med koppling till studien, där musik förväntas att framstå som lärandeobjekt i förskolan 

uppmärksammar forskare (Still 2011; Pramling Samuelsson et al. 2008) viktiga aspekter, vilka 

påverkar barns intresse för musik samt deras positiva inställning till det musikaliska lärandet.  
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Barns musikaliska upplevelser anses av Still (2011, s. 11) som en viktig musikalisk stimulans. 

Dessutom betonar hon att kvaliteten på musikaliska upplevelser är avgörande för den musikaliska 

utvecklingen hos det växande barnet. Hon tycker att varje förskola borde erbjuda sång, musik och 

olika rörelseaktiviteter som daglig och regelbundet återkommande aktivitet. Författaren tycker att 

barns sätt att reagera på musik gör musikaliska stunder viktiga för utveckling, eftersom dessa 

stunder utgår från barns intresse för musik, positiva inställning och vilja att uppleva den i olika 

sammanhang. Hon redovisar i sitt arbete att barns musikaliska lärande också är beroende av 

vuxnas uppfattningar om och intresse för musik. Därför vill vi få kännedom kring förskollärares 

musikdidaktiska färdigheter.  

 

I samband med förutsättningar för barns musikaliska lärande lyfts mål, process och resultat fram 

av Pramling Samuelsson et al. (2008, s. 60). En medveten planering av aktiviteter påverkar den 

musikaliska lärandemiljön i förskolan, enligt författarna. De tycker att målet, som uttrycks i 

läroplanen, ”måste också uttryckas av läraren, anpassat på ett sätt som lämpligt för de barn man 

arbetar med” (s. 60). Detta gör förskollärare medvetna om deras val av redskap för aktiviteter samt 

förbereder dem till möjliga diskussioner tillsammans med barnen kring dessa redskap. Processen är 

viktig för att barnen ska få möjligheter att vara delaktiga, vilket också blir utgångspunkten för ett 

samtal med barnen om musiken: ”I vardagliga aktiviteter använder sig lärare både av riktadhet och 

metasamtal, där barn och vuxna tillsammans reflekterar” (s. 61). Resultaten uppstående i form av 

barns färdigheter, förmågor eller förståelse förväntas att bekräftas i nya liknande övningar, fast 

med ett nytt redskap. Detta ger nya upplevelser och erfarenheter för barnen inom och om ämnet. 

Med koppling till vår studie vill vi få kännedom kring ovan nämnda moment, eftersom dessa kan 

återspegla förskollärarnas didaktiska färdigheter med koppling till musikaliska aktiviteter. 

      

Still (2011) uppmuntrar även alla förskollärare att våga musicera med barngrupp och behålla 

musikatmosfären i förskolan som ”levande klassrum” (s. 11). Enligt henne bör musikatmosfären 

kännetecknas av glädje och positiva inställningar till musik både hos barn och hos vuxna. Detta 

anses av författaren som ett konstruktivt och viktigt moment under musikundervisningen. Hon 

utformar i sitt arbete musikstundernas byggstenar, vilket i stort sätt kan beskriva en daglig 

musikalisk verksamhet med musikalisk lärandemiljö. Hon redovisar fyra viktiga moment i barnens 

musikundervisning, vilka är sjungande, spelande, rörelse och aktivt lyssnande. Detta innebär att 

barnen ska få tillgång till olika slags musikinstrument, skapa dessa själva och utforska dem. 

Samtidigt uppmärksammas kroppen som viktigt redskap för olika uttryck och kreativa lösningar i 

barnens positiva utmaningar. 
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5 Teoretisk utgångspunkt  
 

Här presenteras vår ontologiska och epistemologiska ställning, vilket utformar vår uppfattning i 

förhållande till forskningen kring musiken. Vi förankrar musikaktivitet till ett undersökande och 

utforskande arbetssätt i förskolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv i barns lärande och 

utveckling, där det kompetenta, sociala, nyfikna och kreativa barnet uppstår i samspelet med sin 

omgivning.  

5.1 Ontologisk och epistemologisk förankring 
Enligt Åsberg (2000, s. 4) bör all vetenskaplig kunskapsproduktion grundas på forskarens 

ontologiska och epistemologiska ställning. Den förväntas att skapa konsekvenser för valet av 

forskningsmetod och metodologiska ansatser samt lägger grunden för teoriutveckling.  

 

Åsberg (2000, ss. 6-9) beskriver ontologi som läran om varande, eller verklighetens uppbyggnad. 

Författaren skildrar två olika sfärer vilka konstruerar verklighetsuppfattning: materialism och 

idealism. Enligt honom, beskriver materialistisk verklighetsuppfattning allt som existerar utifrån 

fysisk, materiell och objektiv natur. Verkligheten i det fallet betraktas som oberoende av vårt 

medvetande samt vår kunskap. Idealism i sin tur beskriver verkligheten beroende av mänskligt 

tänkande, vilket förutsätter att den uppfattas som begriplig, själslig och andlig till sin natur.  

 

Epistemologi, enligt Åsberg (2000) är läran om kunskap eller kunskapsteori, som behandlar olika 

frågor i samband med ”kunskapens natur, möjlighet, ursprung, giltighet och vår 

kunskapsuppfattning” (s.29). Utifrån frågor om kunskapens ursprung och dess möjlighet 

uppmärksammar författaren grundläggande inriktningar i kunskapsteorier: empirism/rationalism, 

realism/idealism och relativism/konstruktivism.   

 

Vår ställning i förhållande till undersökningsområdet kommer att utformas utifrån dialektisk 

materialistisk verklighetsuppfattning med den praxiala synen på musik, eftersom människans natur 

och medvetande utvecklas i och genom den materiella verkligheten, där ”människans tillvaro 

bestäms av praktisk, sinnlig aktivitet och verksamhet” (Åsberg 2000, s. 9). Vi lutar oss till social 

konstruktivism som grundläggande inriktning i kunskapsteori, eftersom individen skapar sin 

förståelse av omvärlden genom aktiviteter i det sociala samspelet (Åsberg 2000, s. 37). Med 

koppling till musik presenteras vidare studien utifrån ett sociokulturellt perspektiv på barns 

musikaliska lärande. 

5.2 Sociokulturellt perspektiv på barns musikaliska lärande 
Utifrån materialistisk verklighetsuppfattning och den praxiala synen på musik handlar 

musikdidaktik samt musikalitet om utvecklingen av musikaliska kunskaper genom ansträngning, 

övning och stöd (Still 2011, ss. 11-12). Detta möjliggör att skapa erfarenheter, vilka anses av 

författaren centrala i barns musikaliska lärande. Hon kopplar människans verksamhet till 

dialektiska samspel utifrån Vygotskij (1978). Människan är ett objekt, tillhörande en viss kultur 

med dess givna förutsättningar och begräsningar, enligt honom. Dessa påverkar hennes 

verksamhet. Men samtidigt betraktar han människan som ett kulturskapande subjekt, eftersom hon 

själv ingriper i sitt eget och andras liv med följande konsekvenser för det. 

  

Vygotskijs sociala konstruktivism betraktar Säljö (2000, s. 43) som grund till ”en moderniserad 

variant” av det sociokulturella perspektivet, vilket handlar om vad olika individer samt grupper får 

med sig från olika typer av sociala situationer. 
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Enligt Säljö (2000, s.43), har varenda social situation ett speciellt sammanhang, där olika tänkesätt, 

uttryck samt olika handlingar kan uppstå och påverka utveckling och lärande. I en sociokulturell 

aspekt finns alltid den som är mer kunnig och vägleder den som inte besitter samma kunskap. Utifrån 

detta är det viktigt för oss att uppmärksamma lärandemiljö, vilket utmanar barnen att vara delaktiga 

samt utvecklar deras positiva inställning till sitt lärande. 

  

Wallerstedt (2010, s. 12) ser i musikalitetsutveckling en mental, kognitiv aktivitet, vilken utformas i en 

sociokulturell miljö. Hon tycker att fysiska redskap som ingår i människans omgivning påverkar 

lärandet, eftersom de är ”omgärdade av termer, begrepp, kategorier […], av språklig karaktär, som i 

sig är former för vårt tänkande (s. 13). Säljö (2000) betonar också att kognitiva processer inte kan 

lösgöras från andra sociala processer, vilket gör att tänkande och handlande integreras med varandra 

och bildar en helhet. Den processen beskriver han som aktiv och varaktig. Författaren lägger vid sin 

framställning av det sociokulturella perspektivet mycket tyngd på sin tolkning av vad kultur innebär. 

Det människor skaffar sig via samspel med sin omvärld - kunskaper, värderingar och idéer - är kultur, 

enligt författaren. 
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6 Metod  
 

I detta avsnitt presenteras kvantitativ metod med argument för enkäten som redskap. Vårt urval i 

undersökningen resoneras samt i tillvägagångssättet vid genomförande uppmärksammas vikten av 

validitet, reliabilitet och bortfall med koppling till forskningsetiken.  

6.1 Kvantitativ metod med enkät som redskap  
I studien ingår frågor fokuserande på mängden, antal, kvantitet, vilka kopplas till syftet. För att 

kunna undersöka dessa och öka förståelsen inom valt undersökningsområde, lutar vi oss till en 

kvantitativ metod med enkät som redskap. Enligt Dimenäs (2007, s. 84) finns det två olika sätt att 

kommunicera sin enkätundersökning till andra. Underlag för datamaterial i enkätundersökningen 

kan, enligt honom, beskrivas på ett kvalitativt sätt samt kan ha en kvantitativ karaktär. Vår 

resultatredovisning har en kvantitativ karaktär men ibland med en mer kvalitativ ansats, vilken vi 

använder i en verbal analysmetod (Dimenäs 2007, s. 83). Analysmetoden gäller enstaka frågor, 

vilka vävs in i texten. 

 

Björkdahl Ordell (2007) presenterar enkät som ett frågeformulär, kopplande till studiesyftet, vilket 

skulle kunna ”väcka ett intresse och därmed också en motivation att besvara frågor” (s. 84). Detta låter 

oss få inblick i respondenternas agerande kring musiken som lärandeområde i förskolan. 

Frågeställningarna omfattar konkreta svarsalternativ kring begrepp inom undersökningsområdet, vilka 

beskrivs av oss i bakgrunden. Enkäten avslutas med frivilliga reflektioner kring frågeställningar i form 

av en öppen fråga (bilaga 3).     

 

Enkäten som redskap har flera fördelar (Björkdahl Ordell 2007, s. 85; Eljertsson 2011, s.11). En av 

dessa fördelar är att många respondenter blir tillfrågade på relativt kort tid. Den andra är 

anonymitet, vilken gör att respondenterna kan besvara även känsliga områden i undersökningen. 

Dessutom upplevs enkäten som tidseffektiv under bearbetningsfasen. 

  

Enkäten kan också innebära vissa nackdelar och det är viktigt att vara medveten om dessa i en 

enkätundersökning. Det gäller risken för bortfall, som kan vara externt och internt. Enligt 

Eljertsson (2011, s. 25), uppkommer externt bortfall när respondenterna inte besvarar 

frågeformuläret eller när de inte har något större intresse av att delta i undersökningen. Med internt 

bortfall anses de fallen, när respondenterna inte svarar på alla frågor. Eftersom varje undersökning 

är unik i sin problematik, karaktär och struktur, kan detta på olika sätt bli till hinder för vissa 

respondenter. Därför får bortfall räknas som en vanlig medföljande enkätfaktor dock måste det 

alltid analyseras (Björkdahl Ordell 2007, s. 89).  

6.2 Validitet och reliabilitet  
Enligt Stukat (1993) är reliabilitet och validitet ” fundamentella krav” (s. 11) på en vetenskaplig 

undersökning. Eljertsson (2011, s. 102) uppmärksammar att hög reliabilitet, eller tillförlitlighet, 

påverkar ett trovärdigt resultat. Det innebär att vid upprepningar av samma undersökning, i samma 

form, fast vid olika tillfällen får man också i huvudsak liknande svar, vilket skapar trovärdighet. 

Med tanke på att utföra så hög reliabilitet som möjligt, involveras sex förskolor i studien.  

 

Validitet, eller giltighet i enkäten handlar om att ”innehåll” i varje fråga verkligen är mätbar och 

motsvarar syftet i undersökningen (Ejlertsson 2011, s. 100). För att minska risken för bortfall samt 

för att kunna sträva efter hög reliabilitet och hög validitet, utformar vi enkäten på ett tydligt och 

maximalt korrekt sätt. Detta innebär att alla frågor, ingående i enkäten, motsvarar studiesyfte och 

formuleras så att deras tolkning utesluter all missförstånd. En pilotstudie bidrar till att enkäten 

upplevs funktionell (Björkdahl Ordell 2007, s. 91). 
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6.3 Urval  
Enligt läroplanen (Lpfö 98 rev. 2010) har förskollärare ett särskilt ansvar att driva det pedagogiska 

arbetet i verksamheten. Enligt senaste forskningen kring barns lärande (Sheridan, Pramling 

Samuelsson & Johansson 2010; Pramling Samuelson et al. 2008; Still 2011; Sjöberg 2010) är deras 

kompetens och förhållningssätt avgörande för planeringen av olika aktiviteter i verksamheten. 

Detta förklarar vårt urval i undersökningen som riktas mot 42 förskollärare från sex olika 

förskolor, vilka representerar två olika stadsdelar i samma stad. Urvalet av respektive förskolor 

grundas på deras läge i förhållande till förskolor där vi själva arbetar. 

6.4 Etik 
Hermerén (2011, s. 18) lyfter fram forskningsetiska kodexar gällande frågor om forskarens 

uppträdande i olika roller och i olika faser av forskningens genomförande med koppling till etiska 

frågor. Vår medvetenhet om dessa utformas i ett missivbrev till respondenter (bilaga 1, 2). Fokus 

på dessa krav uppmärksammas extra av oss även under hela genomförandet. Det handlar om 

information om syftet med forskningen, samtycke om delaktighet i forskningsprocessen, individs 

skydd, publicering och förvaring av material. Samtidigt uppmärksammas fyra grundläggande 

begrepp som gäller skydd för enskild vid ett forskningstillfälle. Dessa är sekretess, tystnadsplikt, 

anonymitet och konfidentialitet (Hermerén 2011, ss. 67-69).   

6.5 Genomförande 
För att kunna genomföra en undersökning förväntas det att skapa goda kunskaper kring 

undersökningsämnet, vilket möjliggör ”att ställa relevanta enkätfrågor och framförallt hitta relevanta 

svarsalternativ” Björkdahl Ordell (2007, s. 195). Vår datainsamling pågick parallellt med funderingar 

och diskussioner kring eventuella frågeställningar. Vi inledde med en intresseundersökning för vår 

studie i förskolor strax efter den genomförda litteraturgranskningen samt vårt slutliga beslut om 

studiesyftet och metodval. Den viktiga informationen om studien beskrevs i ett missivbrev, där alla 

fyra forskningsetiska principer uppmärksammades på ett tydligt sätt.  

 

Genom telefonkontakt med förskolor, vilka vi samarbetar med på olika sätt, har vi presenterat oss 

själva, informerat om studiens syfte samt om tänkbart redskap i undersökningen. De flesta förskolor 

visade sitt intresse på en gång. Datum för enkätutlämningen bestämdes redan vid telefonkontakten med 

dessa förskolor. Övriga fick tid för att fundera kring frågan om medverkan. Efter upprepad kontakt 

med dessa fick vi deras beslut. Slutligen visade 42 verksamma förskollärare från 6 olika förskolor sin 

vilja att ingå i studien.     

 

För att indikera möjliga felaktigheter i enkätfrågorna med deras följande korrigering använde vi oss av 

en pilotstudie. Respondenter var våra två läskamrater på Högskolan, tre verksamma förskollärare, samt 

tre frivilliga vuxna personer i vår omgivning. Efter slutliga korrigeringar av frågeställningar utdelades 

42 kuvert till förskollärarna.  

 

Kuvert som ett förvaringssätt för enkäten anses av Björkdahl Ordell (2007, s. 87) som lämpligt. 

Kuverten delades ut till 3 förskolor var. Dessa innehöll både missivbrevet (bilaga 1, 2) och enkäten 

(bilaga 3). I missivbrevet fanns en tydlig och fullständig information om studien, dess syfte, typ av 

undersökningen, respondenternas frivilliga medverkan i undersökningen samt det lyftes fram ett 

nyttjande aspekt och konfidentialitetskravet (Björkdahl Ordell 2007, s. 90). Vissa kuvert delades ut till 

förskollärare på deras arbetsplatsträff. De besvarade enkäterna fick vi 15 minuter senare, liggande i 

samma kuvert. De andra kuverten samt en brevlåda lämnades ut vid ett personligt besök till resterande 

förskolor. Datum för insamlandet på respektive förskolor uppmärksammades både muntligt och 

skriftligt (bilaga 2). Vikten av att lämna kuvert med enkäten i brevlådan tillbaka även om frågorna inte 

blir besvarade alls eller om de bara delvis blir ifyllda betonades (Björkdahl Ordell 2007, s. 90). 
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Vi fick totalt 32/42 enkäter från förskollärarna. Alla fyra forskningsetiska principer (bilaga 1, 2) var 

uppfyllda i olika faser av vårt genomförande med stor respekt för alla respondenter. 

Undersökningsresultat förvarades enligt individs skydd och behandlades endast i forskningssyfte.  

6.6 Analys/ bearbetning 
Kurslitteratur som behandlar vetenskapliga teorier samt metoder och uppmärksammar forskning 

utifrån etiska aspekter (Dimenäs 2007; Björkdahl Ordell 2007; Stukát 1993; Ejlertsson 2011; 

Hermerén 2011) ligger till grund för analysen och bearbetningen av enkätundersökningen.  

    

Efter enkätinsamlingen gjorde var och en av oss en enkel sammanställning från 3 förskolor på egen 

hand. En gemensam sammanställning av resultatet från 6 förskolor blev nästa uppgift. 

Resultatsammanställningen pågick i de båda fallen för hand (Björkdahl Ordell 2007, s. 92 ). En 

översikt och ordning på siffermaterial kan nås genom frekvenstabellen, enligt Stukat (1993, s. 13). 

Frekvensen anger hur ofta variabler i varje fråga förekommer i svarsalternativ. Eftersom vi hade flera 

variabler i vissa frågor blev materialet klassindelat. Pilotstudien bidrog till att några frågor 

formulerades om samt att flera svarsalternativ förtydligades i relevanta ord för undersökningen. Detta 

underlättade bearbetning och följande analys. Slutligen gick vi genom alla respondenternas 

svarsalternativ igen. Detta gjorde vi för att säkerställa att resultatet stämmer överens med alla svar vi 

fått in med fokus på antalet medverkande respondenter.  

 

För att kunna visa ett statistiskt resultat på ett lättöverskådligt sätt använde vi oss av den deskriptiva 

statistiken i form av olika diagram: stapeldiagram och cirkeldiagram (Stukat 1993, s. 12). Valet för 

stapeldiagram kan förklaras med möjligheten att placera alla variabler, som tillhör samma fråga, fritt.  

Cirkeldiagram använde vi för att synliggöra resultatet i procenttalen. Den slutliga 

resultatredovisningen genomförde vi med hjälp av programmet Microsoft Excel. Vissa frågor 

integrerades i texten. Anledningen till detta var att deras resultat varken var avgörande eller krävde 

någon speciell redovisningsform (Björkdahl Ordell 2007, s.94). 

 

Betydelsefulla frågor för studien markerades med en viss färg. Andra frågor som vi ansåg vara mindre 

viktiga fick en annan färg. Vi undersökte om det fanns några samband mellan svaren. Genom att korsa 

diagram mot varandra försökte vi hitta en struktur för en tydlig resultatredovisning med följande 

analys. Björkdahl Ordell (2007, s. 93) betonar att det är viktigt med att syftet följer som en röd tråd 

genom hela processen. Detta underlättade för oss att göra ett urval av frågor och bestämma deras 

följdordning. Den följden hade vi i fokus vid analysen och resultatdiskussionen.  
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7 Resultat  
 

Nedan beskriver vi vårt resultat som bygger på 32/42 enkäter, där ingår ett internt bortfall. Information 

om antal respondenter relaterande till respektive frågor finns i alla figurer. Vår redovisning presenteras 

av åtta olika diagram. En del av frågeställningar integreras i texten. Diagrammen motsvarar således 

inte respektive frågors nummer i enkäten. Resultatredovisningen är strukturerad utifrån studiens syfte, 

där förskollärarnas medvetenhet om musik som lärandeobjekt uppkommer först och kopplas till 

förskollärarnas didaktiska färdigheter och musikalisk lärandemiljö.  

 

Vi börjar resultatredovisningen med förskollärarnas uppfattning om musik som lärandeobjekt i 

förskolan. Den frågan relateras till läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010), där framgår att 

förskollärare anser att användningen av musik ska ske både som innehåll och metod.  

 

 
Figur 1. Antal förskollärare som har uppfattning att musiken ska användas både som innehåll och 
som metod i verksamheten.  
 
I relation till det som står i läroplanen (Lpfö 98 rev. 2010, s. 7), uppskattar majoriteten av respondenter 

(28/31) sin uppfattning i mycket/ ganska hög grad, 2/31 värderar den i ganska låg grad.  Endast 1/31 

förskollärare tycker att läroplanen inte alls uttrycker att användningen av musik skall ske både som 

innehåll och metod. I den frågeställningen uppstår ett internt bortfall.    

 

I samband med deras medvetenhet vill vi tala om hur förskollärarna betraktar musik som begrepp 

utifrån deras svar på fråga 5 (se enkät i bilaga 3). Enligt resultatet beskriver alla förskollärare musik i 

sin helhet. I deras musikbetraktelse ingår alla viktiga aspekter som har betydelse för barns lärande och 

utveckling. Språk, musikaliska grundstenar, social gemenskap, känsla och personligt uttryck, kultur 

och skapande uppmärksammas av dem i olika grader. Ingen av respondenterna anser att någon av 

dessa aspekter inte tillhör musik.  

 

Fråga 1 presenterar antal år som förskollärarna arbetar i verksamheten. Utifrån enkätresultatet 

uppkommer 9/32 förskollärare med yrkeserfarenhet färre än 4 år. I frågor 2 och 3 uppmärksammar vi 

förskollärarnas intresse för undervisningsämnet i samband med deras musikteoretiska och 

musikdidaktiska kunskaper. Enligt resultatet visar alla respondenter sitt intresse för musik som 

undervisningsämne och 13/32 uppskattar intresset i ganska låg grad. Detta kan förklara att majoriteten 

av dem (22/32) ökar sin musikkompetens endast genom sin arbetserfarenhet. Detta kan väcka frågor 

kring musikdidaktik. 

  

I mycket hög
grad

I ganska hög
grad

I ganska låg
grad

Inte alls

15 
13 

2 1 

A
n

ta
l f

ö
rs

ko
llä

ra
re

 (
n

 =
3

1
/3

2
 in

d
.)

 

Förskollärares uppfattning 



22 

 

Musikdidaktik förväntas att knytas till musikinnehåll, vilket presenteras av musikaliska grundelement 

med följande musikaliska begrepp. Vi redogör resultatet som har koppling till förskollärarnas 

användning av musikteoretiska kunskaper med fokus på ämnesinnehåll. 

 

 
Figur 2. Antal förskollärare som använder musikaliska begrepp under musikaktiviteter.  
 

Figur 2 belyser resultatet om antal förskollärare, som använder grundliga musikaliska begrepp 

under musikaktiviteter i verksamheten. Diagrammet illustrerar bristen i ”möjlighetsmöten” med 

klang och dynamik. Mer än hälften av alla respondenter (20/32) använder inte alls dessa i sin 

kommunikation med barnen. Nästan hälften av förskollärarna uppmärksammar inte heller tonhöjd 

och harmoni. Enligt figuren uppstår rytm/puls/tempo som de mest användbara begreppen under 

musikaliska aktiviteter.  

 

Förskollärares allmänpedagogiska kompetens anses viktig i flera aspekter. Vi fokuserar på 

pedagogiska färdigheter, där planering och genomförande av musikaliska aktiviteter ingår med 

följande didaktiska konsekvenser. Vi beskriver nedan resultatet som respondenter uppger angående 

deras medvetenhet om syftet med musikaliska aktiviteter.  

 

 
Figur 3. Antal förskollärare som är medvetna om syfte i deras planering av musikaktiviteter.  
 

I figur 3 visar resultatet att ingen av respondenterna saknar syfte med aktiviteten. Dessutom anser 

23/32 respondenter att deras medvetenhet om detta ligger i hög och ganska hög grad. 
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Planerade aktiviteter med syftet bakom förväntas att reflekteras och analyseras efter deras 

genomförande, därför presenterar vi härefter nästa figur som synliggör förskollärarnas 

allmänpedagogiska kompetens med koppling till musikaliska aktiviteter. 

 

 
Figur 4. Antal förskollärare som reflekterar över och analyserar musikaktiviteter. 
 

Figur 4 visar förskollärarnas reflektioner över musikaktiviteter med deras följande analys. Enligt 

resultatet uppkommer endast 2/32 respondenter, vilka varken reflekterar över eller analyserar efter 

genomförandet. I sambandet med figur 3 framgår ett resultat, vilket markerar att planeringen av 

musikaliska aktiviteter kännetecknas av syfte samt att dessa aktiviteter genomförs med följande 

reflektioner och analys. Frågan om varför mer än hälften av alla förskollärare (18/32) reflekterar 

och analyserar musikaktiviteter i ganska låg grad kan diskuteras. 

      

Vi utgår från ställningstagandet om att förskollärare bör skapa en rik lärandemiljö, där barns 

lärande stimuleras, uppmärksammas och reflekteras genom ett undersökande och utforskande 

arbetssätt i förskolan. I samband med detta vill vi presentera några resultat, som kan påverka 

musikalisk lärandemiljö i förskolan.  

 

Musikatmosfären i förskolan förväntas att kännetecknas av glädje och positiva inställningar för 

musik både hos barn och vuxna. Utifrån resultatet i fråga 12 framgår att alla respondenter har en 

positiv hållning för deltagandet i barns fria lek, där de kan tillsammans dansa, sjunga eller prata 

om musiken. Samtidigt utifrån resultatet i fråga 7 bekräftar alla förskollärare sina positiva känslor i 

olika grad under planerade musikaktiviteter med barnen. Dessa moment ingår i musikalisk 

stimulans för barns lärande.  

 

Nedan presenteras resultatet som gäller barns musikaliska upplevelser under planerade aktiviteter. 

Dessa upplevelser förväntas att uppkomma i olika former under musikaktiviteter, eftersom de har 

avgörande betydelse för barns musikaliska lärande.  
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Figur 5. Olika former av musikaliska upplevelser som erbjuds i förskolan.  
 

Resultatet i figur 5 låter se att musikaliska upplevelser i mycket/ ganska hög grad uppstår mest i 

traditionella former, vilka är sång, dans och rörelseaktiviteter. Instrumentanvändning (15/32) 

uppkommer i ganska låg grad eller inte alls (6/32). Aktivt lyssnande visar sig graderad i olika grad. 

De flesta (11/32) använder sig av den formen i ganska hög grad, vilket kan väcka diskussion kring 

planerade aktiviteter med fokus på musikinnehåll.  

 

I sambandet med ovanstående, vill vi synliggöra procentuellt förhållande mellan antal 

respondenter som kan spela musikinstrument och antal respondenter som använder sig av 

musikaliska instrument. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Förskollärare som inte kan/ kan                    Figur 7. Förskollärare som använder sig av 
spela musikinstrument.                                            musikinstrument. 
 

I figur 6 uppkommer 41 % av alla respondenter som kan spela musikinstrument. Figur 7 motsvarar 

figur 5 relaterande till instrumentanvändning i procent. Utifrån resultatet som den figuren upplyser 

framkommer att 81 % förskollärare använder sig av musikinstrument under aktiviteter i olika grad. 

Vi vill uppmärksamma 34 % av dessa, som använder sig av musikinstrument i mycket/ hög grad. 

Resultatet kretsar kring frågan om antal förskollärare som kan spela musikinstrument motsvarande 

antal förskollärare som använder sig av det i mycket/ganska hög grad. 

 

Musikalisk lärandemiljö förväntas att vara vardaglig i verksamheten, vilket låter barn uppleva 

musik i olika former, med hjälp av olika redskap samt bearbeta sina erfarenheter på ett naturligt 

sätt. I sambandet med detta vill vi redogöra för frekvens av musikaktiviteter i 

förskoleverksamheten. 
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Figur 8. Antal planerade aktiviteter i förskoleverksamheten. 
 

Resultatet i figur 8 uppvisar frekvens av musikaktiviteter i förskoleverksamheten. Endast 4/32 av 

alla genomför musikaktiviteter med barnen vardagligt. Samtidigt meddelar mer än hälften av alla 

respondenter (18/32) att planerade musikaliska aktiviteter uppstår i verksamheten mer än 1 

gång/vecka. 
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8 Diskussion  
 

Nedan följer metoddiskussionen, där kvantitativ metod med enkät som redskap samt 

enkätundersöknings resultat diskuteras med återknytning till bakgrunden. Vi avslutar med didaktiska 

konsekvenser samt egna synpunkter kring vårt framtida arbete med barnen. 

8.1 Metoddiskussion  
Vi börjar vår diskussion med självkritik. Under enkätbearbetningen lade vi märke till att ett 

betydelsefullt begrepp i vissa frågeställningar formulerades av oss utan fokus på ”planerade 

musikaktiviteter”. I frågor 7, 9, 10, 14 uppkommer begreppet ”musikaktiviteter” och dessa kunde 

uppfattas av respondenter både som fria och planerade. Planerade musikaktiviteter, enligt Still (2011, 

s. 77) uppmärksammas med koppling till musikdidaktik. Under planerade musikaktiviteter förväntas 

det att musikinnehåll, bakomliggande syfte samt metod av genomförande kommuniceras med barn.  

 

Nyare forskning om estetiska ämnen i förskolan (Still 2011; Pramling Samuelsson et al. 2008; 

Wallerstedt 2010) samt forskning kring andra aspekter i musiken (Jederlund 2011; Uddholm 2007) 

grundas på empiri, där en kvalitativ metod med observationer som redskap blir avgörande. Vi har 

upplevt en stor utmaning att genomföra vår studie med hjälp av en kvantitativ metod, där enkäten var 

vårt redskap i undersökningen.  

 

Datainsamlingen blev en krävande men givande period för oss. Den fördjupade våra kunskaper om 

undersökningsämnet. Parallellt pågående datainsamling och uppkommande funderingar kring 

frågeställningar har bidragit till att studiesyftet förvärvade en tydlig fokus. Detta har skapat ett 

underlag för metod, vilket anses vara en förutsättning för framgående undersökning (Dimenäs 2007, s. 

84). Under den perioden fick vi en ny synvinkel i studien: att visa verkligheten utifrån respondenternas 

uppfattningar, upplevelser och handlingar kring undersökningsämnet med hjälp av statistik. Enkäten 

med frågeställningar såg vi som ett redskap, vilket kunde väcka intresse, nya funderingar kring 

musiken hos respondenterna och motivation att medverka i undersökningen (Björkdahl Ordell 2007, s. 

84).   

 

Vi upplever enkäten som ett absolut lämpligt och effektivt redskap för studien på många olika sätt. 

Vissa fördelar med redskapet har vi redan analyserat under rubriken ”Kvantitativ metod med enkät 

som redskap”. Vi tycker att den tiden som vi har ägnat oss åt datainsamlingen samt formuleringen av 

enkäten kompenseras fullständigt med förekommande möjligheter att nå alla respondenter, få deras 

resultat och bearbeta det på relativt kort tid ( Björkdahl Ordell 2007, s. 85; Eljertsson 2011, s. 11). En 

stor fördel ser vi också i möjligheten att kunna illustrera resultatet med hjälp av olika diagram. Den 

processen upplevde vi som kreativ och spännande. Figurer visar resultat på ett läsbart sätt, möjliggör 

att se ett sammanhang med olika frågeställningar, vilket väcker intressanta och oförutsedda 

diskussioner. 

 

Kvantitativ metod med en kvalitativ ansats (Dimenäs 2007, s. 84) ger även möjlighet att analysera och 

redovisa resultat på ett flexibelt sätt. Alla frågor belyser vi på olika sätt: vissa frågor har blivit 

integrerade i texten, andra har utformats i diagram. Enkät med frågeställningar och resultatredovisning 

strukturerades också på olika sätt. Det finns en tanke bakom den strukturen. Vi är medvetna om att det 

finns utrymme för kritik. Vårt frågeformulär fokuseras på förskollärarnas uppfattning om musik samt 

på deras allmänpedagogiska kompetenser. Dessa moment uppkommer först i enkäten. Detta ger 

möjlighet för respondenter att fokusera sig på undersökningsämnet samt tala om verklighetens bild 

med hjälp av konkreta svarsalternativ. Den sista enkätfrågan kan betraktas av dem som en 

kontrollfråga. För oss blev den frågan en nyckelfråga i undersökningen.  
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Förskollärares medvetenhet om musik som lärandeobjekt i förskolan utformar vår utgångspunkt i 

studien, där vi tydliggör förskollärarnas förhållningssätt samt lyfta fram deras arbetssätt relaterande till 

barns musikaliska lärande. 

 

I enkätundersökningen medverkade 42 förskollärare från 6 olika förskolor. Undersökningen 

genomfördes i olika former: gruppenkät och besökenkät. Gruppenkäten har maximalt minimerat 

externa bortfall, vilket anses av Björkdahl Ordell (2007, s. 87) vara en stor fördel. Besökenkäten 

upplevde vi som mer krävande på engagemang från vår sida. I besökenkäten fanns större risk för 

externt bortfall. Besökenkäten med missivbrevet (bilaga 2) har vi lämnat personligt till varje 

förskollärare med följande muntliga information om studien. Alla förskollärare blev även informerade 

om en brevlåda, placerad lättillgängligt för alla frivilliga medverkare. Oavsett detta visade resultatet av 

besökenkäten 10 externa bortfall. Vid utlämningen av kuverten nämnde flera förskollärare ett 

stressmoment, som kunde uppstå som hinder i deras medverkan. När datum för enkätinlämningen har 

gått ut, kontaktade flera av respondenter oss och berättade att deras enkäter var besvarade, fast lades 

inte in i brevlådan i tid. Dessa blev liggande kvar på avdelningar. Vi bestämde oss att räkna dessa som 

externt bortfall och utgå utifrån resultatet av 32/42 enkäter. I fråga 15 uppkommer ett internt bortfall 

av en okänd anledning. De andra frågorna i samma enkät har blivit besvarade av respondenten utan 

några anmärkningar.  

             

Slutligen vill vi dela med oss av några förskollärares reflektioner kring frågeställningar i enkäten. 

Förskollärarna tycker att enkäten är välgjort och väcker ett intresse. Den innehåller väl formulerade 

frågor som är enkla att svara på. Vi har fått flera positiva reflektioner kring studiesyftet. Dessa 

reflektioner samt våra positiva upplevelser under genomförandet vill vi knyta ihop med en vänlig och 

lugn atmosfär under enkätundersökningen. Vi tycker att en noggrann planering av 

enkätundersökningen har skapat goda möjligheter för oss att genomföra studien med fokus på 

forskningsetiska principer. Kuvert samt brevlåda som ett förvaringssätt för enkäten (Björkdahl Ordell 

(2007, s. 87) har ökat respondenternas trygghetskänsla, vilken i sin tur har påverkat deras vilja för 

medverkan. 

8.2 Resultatdiskussion 
Utifrån enkätundersökningen uppkommer resultatet om hur många förskollärare samt i hur stor 

utsträckning de använder musikteoretiska och musikdidaktiska kunskaper och färdigheter. 

Diskussionen är kategoriserat utifrån flera rubriker. Vi resonerar kring förskollärarnas uppfattning om 

musikinnehåll som framhålls i styrdokument (Lpfö 98 rev. 2010), ett undersökande och utforskande 

arbetssätt i sambandet med musik utifrån ett sociokulturellt perspektiv samt förskollärarnas 

musikdidaktiska färdigheter och musikalisk lärandemiljö. 

8.2.1  Styrdokument och förskollärares uppfattning om undersökningsämnet 

Enligt Pramling Samuelsson et al. (2008, s. 27) är det viktigt att barn ska utveckla förståelse för 

lärandeobjekt. I läroplanen (Lpfö 98 rev. 2010, s. 7) uppmärksammas ”Att skapa och kommunicera 

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

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

utveckling och lärande.” Under rubriken ”Utveckling och lärande”, där alla verksamhetens mål tydligt 

beskrivs, uppkommer följande formulering: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn […] utvecklar sin 

skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många 

uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” (s. 10). Figur 1 uppvisar ett 

mycket positivt resultat, vilket bekräftar förskollärarnas medvetenhet och uppfattning om att musik ska 

vara både innehåll och metod i verksamheten. Samtidigt tycker vi att förskollärarnas positiva svar i den 

frågan kontrasteras med deras svar på andra frågor med koppling till musikinnehåll. Våra tankar 

kretsar kring hur förskollärarna tolkar metod och innehåll utifrån läroplanen (Lpfö 98 rev. 2010). Vi 

undrar hur tydligt det framstår musik som innehåll utifrån texten i styrdokumentet för förskollärarna. 
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Till exempel, matematik som lärandeobjekt i förskolan presenteras i läroplanen (Lpfö 98 rev. 2010) 

med konkreta begrepp, vilka reflekterar matematikinnehåll: ”[…] rum, form, läge och riktning och 

grundläggande egenskaper hos mängden, antal, ordning och tallbegrepp samt för mättning, tid och 

förändring” (Lpfö 98 rev. 2010, s. 10). Beskrivelse av musikinnehåll i jämförelse med detta ser ganska 

otydlig ut. Vi kan även relatera resultatet till respondenternas låga intresse för musik som 

lärandeobjekt. Detta kan också förklara varför förskollärarna inte utövar musik som lärandeobjekt i 

större utsträckning i praktiken. 

8.2.2 Musiksyn som grund för ett undersökande/ utforskande sätt och ett 
sociokulturellt perspektiv 

Det förväntas att förskollärarnas medvetenhet och deras uppfattning om musik som lärandeobjekt 

kopplas till musikdidaktik, där musikinnehåll är centralt (Still 2011, s. 77). Sjöberg (2010, s. 426) 

betonar också vikten av ämnesinnehåll relaterande till alla naturvetenskapliga ämnen i skolan. Utifrån 

musikdefinitionen som ges av Jederlund (2011), kan musik också representera ett naturvetenskapligt 

område utifrån ”rent fysiska aspekterna av ljud; vibrationer och ljudets fortplattning genom luften i 

form av vågrörelser” (s.14). Dessa aspekter motsvarar de musikaliska grundelementen 

rytm/puls/tempo, vilka Still (2011, s. 91) relaterar till i sitt arbete. Resultatet av förskollärarnas 

musikbeskrivelse stämmer med Jederlunds definitionen, vilket vi anser vara en förutsättning för barns 

musikaliska lärande. Förskollärarnas teoretiska musikkunskaper förväntas att bidra till att musik 

synliggörs och förmedlas till barn på ett innehållsrikt sätt i verksamheten. 

  

Elfström et al. (2008, s. 23) betonar vikten av att benämna olika begrepp rätt, med tanke på att 

språkbruket förväntas spegla ett naturvetenskapligt kunnande i förskolan. Dessa begrepp anses vara 

redskap för kommunikation inom ämnet (Sjöberg 2010, s. 33). I samband med ovanstående är det 

viktigt, enligt Still (2011, s. 91), att förskollärare använder sig av musikaliska begrepp under planerade 

musikaktiviteter. Resultatet upplyser att endast rytm/puls/tempo är de mest användbara begreppen. Det 

framgår tydligt hur sällsynt det var att förskollärare använde sig av sådana musikaliska begrepp som 

klang, dynamik, tonhöjd och harmoni. Utifrån vår egen erfarenhet kan vi anta att förskollärarna ändå 

ersätter dessa begrep med andra ord i samtalet med barnen om musik. 

 

Utifrån den praxiala synen på musik med koppling till den materiella verkligheten betraktas 

musikalitet som en medfödd förmåga, vilken förväntas att kontinuerligt förbättras hos varje individ 

genom ”praktisk, sinnlig aktivitet och verksamhet” (Åsberg 2000, s. 9). Den tanken utvecklas vidare 

med koppling till ett undersökande och utforskande sätt, som förutsättning för barns meningsfulla 

lärande, där nyfikenhet och intresse för ämnet ligger till grund (Still 2011; Sjöberg 2010). Författarna 

framhåller att ämnesinnehåll bör uppmärksammas för yngre barn på ett meningsfullt sätt, eftersom det 

påverkar barnens lärande redan i deras tidiga år. Dessutom betonas det att både barn och förskollärare 

får fördjupade kunskaper och förståelse för naturvetenskapliga fenomen genom gemensamt 

utforskande och undersökande (Elfström et al. 2008, s.25). Sådan lärandeprocess innebär 

”möjlighetsmöten” (Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson 2010, s. 48). Dessa skaffar 

människor sig via samspel med sin omvärld genom gemensam kommunikation, när tänkande och 

handlande integreras med varandra och bildar en helhet (Säljö 2000, s. 43). Resultatet visar att 

musikaliska aktiviteter i förskolan skapas i olika former: sång, dans, rörelseaktiviteter, 

instrumentanvändning och aktivt lyssnande. Dessa aktiviteter innebär gemenskap, vilket ligger till 

grund för ett samspel med sin omvärld och påverkar lärandet samt utvecklingen. I samband med detta 

uppmärksammas vår positiva inställning för ett undersökande och utforskande arbetssätt med koppling 

till musik utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 
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8.2.3 Förskollärares didaktiska färdigheter 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på barns musikaliska lärande samt den praxiala synen på musik 

förväntas det att musikalitet utvecklas kontinuerligt i ett ömsesidigt samspel mellan barn och vuxna 

(Still 2011, s. 11). Läroplanen (Lpfö 98 rev. 2010, s. 9) framhåller och betonar grunden för lärande och 

utveckling vilka är utforskande, nyfikenhet och lust att lära. Resultatet bekräftar ett intresse för musik 

hos alla förskollärare.13/32 respondenter, som värderar sitt intresse i ganska låg grad, väcker några 

funderingar. Dessa gäller förskollärarnas möjligheter samt förutsättningar för deras musikdidaktiska 

utveckling. Förskollärarnas låga intresse för musik som undervisningsämne förklarar att de flesta 

(22/32) ökar sin musikkompetens genom endast arbetserfarenhet. I samband med detta tycker vi att det 

är betydelsefullt att lyfta fram förskollärarnas intresse för musik som lärandeobjekt i förskolan, 

eftersom intresset spelar en betydande roll för människans vilja att utvecklas inom respektive område. 

Detta anser vi vara grundläggande med koppling till ämnesdidaktik. Vi tycker att förskollärarnas 

bristande engagemang för ämnet negativt kan påverka både deras egna musikaliska 

kompetensutveckling och barnens intresse för musiken.  

 

Enligt den nya läroplanen (Lpfö 98 rev. 2010, s. 11) förväntas att förskollärare tar ansvar för planering 

och genomförande av den pedagogiska verksamheten. I samband med detta diskuterar vi ett resultat, 

vilket gäller förskollärarnas planering samt genomförande av musikaktiviteter i verksamheten. 

Resultatet är positivt, eftersom alla respondenter utgår från syftet med musikaktiviteten. Dessutom 

graderas medvetenheten av 23/32 respondenter i mycket hög/ganska hög grad. Enligt resultatet 

framkommer det också att förskollärarna reflekterar och analyserar efter musikaktiviteter. Vi 

uppmärksammar ett annat viktigt moment i samband med deras svar. Mer än hälften av alla (18/32), 

som reflekterar över och analyserar musikaliska aktiviteter, gör dock detta i ganska låg grad. Detta kan 

vi förklara genom tidsbrist, eftersom stressmoment i förskoleverksamheten kan påverka hela 

planeringsmoment. Detta kan även tolkas av oss som förskollärarnas otillräckliga uppmärksamhet till 

musik som lärandeområde för barnen i förskolan.  

8.2.4 Musikalisk lärandemiljö 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson 2010; Still 2011; Wallerstedt 2010; Pramling 

Samuelsson et al. 2008) beskriver lärandemiljö bland de viktiga momenten för barnens lärande och 

utveckling. I samband med detta vill vi uppmärksamma musikaliska upplevelser i olika former samt 

musikatmosfär i verksamheten.  

 

Jederlund (2011, s. 16 ) betonar att musikens reella möjligheter är stora och de ska användas aktivt i 

både vuxnas och barns liv. Still (2011, s. 10) lyfter fram musikaliska upplevelser som viktig stimulans 

för barns musikaliska utveckling och betonar kvaliteten på dessa upplevelser. Det förväntas att barn 

blir bjudna in till daglig musikalisk verksamhet, där musikens innehåll kan sammanflätas i olika 

musikaliska former. I frågan om positiva upplevelser under musikaktiviteter bekräftar alla 

förskollärarna glädje i arbetet med barnen. Resultatet visar att musikaliska upplevelser i form av sång, 

dans och rörelseaktiviteter uppstår i mycket/ganska hög grad. Detta kan förklaras med förskollärarnas 

traditionella syn på musikaktiviteter i förskolan, vilket kan också sprida ljus på förskollärarnas 

musiksyn. Vi vill uppmärksamma samt utmana alla förskollärare till att mer engagera barn i 

musiklyssnandet samt att använda sig av musikaliska instrument i större utsträckning i verksamheten.  

Resultatet visar också att mer än hälften av alla förskollärare (18/32) genomför musikaktiviteter mer än 

1 gång/vecka. Det låter positivt, fast inte tillräckligt utifrån musikforskningen. Den situationen kan 

förbättras om förskollärarna förstärker fokus på musiken som lärandeobjekt. Även respondenternas 

funderingar samt deras reflektioner kring musiken i förskolan upplever vi som ett positivt resultat. 

Flera av förskollärarna erkänner att de arbetar med musiken på ”ett gammalt sätt”. Vissa av 

förskollärarna framhåller nya funderingar kring musiken, vilket ger större utsträckning att tänka på 

musiken som ett undervisningsämne i deras verksamhet. Några respondenter ser en utmaning i att 

börja arbeta med olika musikaliska begrepp under aktiviteter.  
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8.3 Didaktiska konsekvenser 
Enkätresultatet visar möjligheter som förskollärare bör arbeta i den pedagogiska musikaliska 

verksamheten. Det gäller först och främst deras musikteoretiska och musikdidaktiska kunskaper med 

koppling till deras intresse för ämnet. I samband med detta vill vi lyfta fram följande moment som 

gäller praktiska åtgärder. Dessa anser vi vara viktiga för alla förskollärare för att få en utgångspunkt i 

sin musikaliska kompetensutveckling. 

 

Vi vill uppmärksamma musikstatusen med koppling till styrdokument för förskolan. Vårt önskemål är 

att konkretisera läroplanens (Lpfö 98 rev. 2010) innebörd i kontexten, där estetiska uttrycksformer 

lyfts fram och utmanar förskollärare att använda sig av dem både som metod och innehåll.  Musik, 

som en estetisk uttrycksform, bör fokuseras på musikinnehåll, vilket uppmärksammar musikaliska 

grundelement. Detta kan underlätta förståelse för musik som lärandeobjekt i förskolan. Genom att 

förtydliga mål med fokus på vikten av grundmusikundervisning för yngre barn kan musikstatusen ökas 

i verksamheten. För barns lärande och utveckling är det lika viktigt att ha matematiska respektive 

språkliga eller musikvetenskapliga ”glasögon” på såsom estetiska/ musikaliska.  

 

Vi önskar att det utformas en plattform för estetik i förskolan och förskoleklass, vilken skulle kunna 

fungera som stöd i vårt pedagogiska arbete med fokus på barns musikaliska lärande. Plattformen 

förväntas att bearbeta ämnesstoff i en lättläst form för alla verksamma förskollärare med koppling till 

praktiska exempel i verksamheten. Vi vill utmana alla förskollärare att utgå i sitt arbete med musik 

utifrån tanken om vår medfödda musikalitet, vilken kan och bör utvecklas, enligt den praxiala synen på 

musik. Vår medfödda förmåga låter alla människor uppleva musikaliska grundstenar och öka sina 

kunskaper inom ämnet i olika ålder på ett naturligt sätt. Det finns inga åldersbegränsningar för ett 

musikaliskt lärande. Det finns inte heller musikaliskt obegåvade individer. 

 

Intresset för musik kan, enligt vår mening, ökas genom olika föreläsningar, fortbildningar och 

utbildningar med inriktning mot barns lärande och hälsa. Dessa kan öka förskollärares allmänna 

pedagogiska kompetens samt utveckla deras musikteoretiska och musikdidaktiska kunskaper. Ett 

intresse för musikdidaktik kan också väckas genom ett samarbete med kultur/musikskolan, biblioteket 

och teatern. Inspiration för förskollärare i arbetet med musik kan komma från både svenska förskolor 

med den estetiska inriktningen och förskolor från andra länder, där musikdidaktik introduceras för barn 

redan i deras tidiga år.  

 

8.4 Fortsatt forskning 

Jederlund (2011) beskriver hur aktivt musikutövande kan påverka barns emotionella, sociala, 

kognitiva, läs- och skrivutveckling samt deras spatial-temporal- motoriska förmåga. Vi ser stor 

potential i regelbunden träning av musikaliska färdigheter hos barn gällande aktivt lyssnande, 

instrumentanvändning, dans och sånger. Vår pedagogiska praktik ställer ofta krav på förskollärare när 

det gäller barn med behov av extra stöd. Musik som innehåll med koppling till specialpedagogik kan 

vara en inriktning för tänkbar undersökning. Musikaktivitet som åtgärd för dessa barn kan diskuteras. 

Vilka möjligheter finns det i förskoleverksamheten för att underlätta ett socialt samspel för barn med 

hjälp av musikutövande i olika former? Hur påverkar ett gemensamt musikutövande barns 

empatiutveckling? Hur främjar ett gemensamt musikutövande barns allmänna lärande och utveckling? 

Förskollärares goda teoretiska och didaktiska musikkunskaper förväntas att vara användbara i dessa 

sammanhang. 
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Tack 
 

Vi vill passa på att varmt tacka alla som har gjort sin värdefulla insats i vår studie:  

- alla förskollärare från olika verksamheter, deras medverkan i enkätundersökningen har gjort 

studien möjlig att genomföra;    

- vår handledare Mary-Anne Holfve-Sabel, vars professionella stöd och kreativitet har berikat 

oss både personligt och yrkesmässigt;   

- våra läskamrater på Högskolan för deras bidrag i en pilotstudie; 

- alla andra för uppmärksamheten och förståelsen för våra behov under vårt skrivande.       

  

 



32 

 

Referenser 
 
Dimenäs, Jörgen (2007). Att byta språk – från det verbala till det numeriska. I Dimenäs, Jörgen (red.) 

(2007). Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig 

metodik. 1. uppl. Stockholm: Liber, ss 82-84.  

 

Doverborg, Elisabet & Pramling Samuelsson, Ingrid (2000). Att förstå barns tankar: metodik för 

barnintervjuer. 3., [omarb.] uppl. Stockholm: Liber 

 

Björkdahl Ordell, Susanne (2007). Att tänka på när du planerar att använda enkät som redskap. 

Kvantitativ metod – ett annat sätt att tänka? I Dimenäs, Jörgen (red.) (2007). Lära till lärare: att 

utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. 1. uppl. Stockholm: 

Liber, ss 84-96; ss 192-197.   

 

Bron, Agnieszka (2011), Pedagogik i förändring eller förändringens pedagogik? I Forssell, Anna (red.) 

(2011). Boken om pedagogerna. 6., [omarb.] uppl. Stockholm: Liber 

 

Elfström, Ingela (2008). Barn och naturvetenskap: upptäcka, utforska, lära. 1. uppl. Stockholm: Liber 

 

Ejlertsson, Göran (2011). Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik. 2. [omarb.] uppl. Lund: 

Studentlitteratur  

 

Halldén, Gunilla (red.) (2007). Den moderna barndomen och barns vardagsliv. Stockholm: Carlsson 
 

Hermerén, Göran (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_01.pdf 
 

Jederlund, Ulf (2011). Musik och språk: ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande. 

2., [omarb. och utök.] uppl. Stockholm: Liber 
 

Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny, rev. utg.] (2010). Stockholm: Skolverket 
 

Nationalencyklopedin (2014). Dynamik. http://www.ne.se/lang/dynamik/157812 [2014-05-02]  

 

Nationalencyklopedin (2014). Harmoni. http://www.ne.se/lang/harmonik [2014-05-02]  

 

Pramling Samuelsson, Ingrid (2008). Konsten att lära barn estetik: en utvecklingspedagogisk studie av 

barns kunnande inom musik, poesi och dans. Stockholm: Norstedts akademiska förlag 

 

Sheridan, Sonja, Pramling Samuelsson, Ingrid & Johansson, Eva (2010). Förskolan: arena för barns 

lärande. 1. uppl. Stockholm: Liber 

 

Sjøberg, Svein (2010). Naturvetenskap som allmänbildning: en kritisk ämnesdidaktik. 3., rev. uppl. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Still, Johanna (2011). Musikalisk lärandemiljö: planerade musikaktiviteter med småbarn i daghem. 

Diss.  

http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/72436/still_johanna.pdf?sequence=2 

 

Stukát, Staffan (1993). Statistikens grunder. Lund: Studentlitteratur  

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_01.pdf
http://www.ne.se/lang/dynamik/157812
http://www.ne.se/lang/harmonik
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/72436/still_johanna.pdf?sequence=2


33 

 

 

Stern, Daniel N. (1985). Spädbarnets interpersonella värld: ur psykoanalytiskt och 

utvecklingspsykologiskt perspektiv. I Uddholm, Mats (2007). Frågan om musik och psyke utifrån ett 

kulturhistoriskt perspektiv, ss. 103-121.  

 

Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv. I Pedagogisk Forskning i 

Sverige, årg5 nr1 ss. 43–47 issn1401-6788  
 

Uddholm, Mats (2007). Frågan om musik och psyke utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv. I Psyke & 

Logos, 2007: 28, ss. 103-121.  

 

Vygotskij, Lev (1934/2001). Tänkande och språk. I Uddholm, Mats (2007). Frågan om musik och 

psyke utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv, ss. 103-121.  

 

Vygotskij, Lev (1978). Mind in society: The development of higher mental processes. I Wallerstedt, 

Cecilia (2010). Att peka ut det osynliga i rörelse: en didaktisk studie av taktart i musik. Diss. 

Göteborg: Göteborgs universitet, 2010 

 

Wallerstedt, Cecilia (2010). Att peka ut det osynliga i rörelse: en didaktisk studie av taktart i musik. 

Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2010 

http://hdl.handle.net/2077/23562  

 

Åsberg, Rodney (2001). Ontologi, epistemologi och metodologi: en kritisk genomgång av vissa 

grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och ansatser. Rev. uppl. Göteborg: Institutionen för 

pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet 
http://www.ipd.gu.se/digitalAssets/1325/1325584_00_13.pdf 

 
 

http://hdl.handle.net/2077/23562
http://www.ipd.gu.se/digitalAssets/1325/1325584_00_13.pdf


34 

 

Bilaga 1 
 

Högskolan i Borås 

Institution för pedagogik 

En studie kring musikaliska grundkunskaper som lyfts fram av ett naturvetenskapligt arbetssätt i 

förskolan.  

2014-03-10  

 

Informationsbrev 

till respondenter som vill medverka i enkätstudien 

  

 
Som studerande på Högskolan i Borås genomför vi under vår sista termin en studie. Den studien ska 

ligga till grund för vårt examensarbete som inriktas mot förskoleverksamheten. 

 

Vår undersökning fokuseras på musik som lärandeobjekt i förskolan. Syftet med studien är att ta reda 

på hur stor andel av förskollärare i verksamheten, som använder sig av grundläggande musikkunskaper 

under planerade musikaktiviteter med barnen i olika åldrar. 

 

Med hjälp av vetenskapliga teorier, med stöd av den aktuella musikpedagogiska forskningen samt 

forskningen kring musikens positiva effekter för barns lärande i deras tidiga år, genomför vi en 

enkätundersökning. Enkäter lämnas ut till alla verksamma förskollärare på flera olika förskolor i 

Borås. Vi följer Vetenskapsrådets etiska principer och därmed kommer allt material behandlas enligt 

grundläggande begrepp, som gäller skydd för enskild vid ett forskningstillfälle: sekretess, 

tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. 

 

Din medverkan i enkätstudien är frivillig och mycket betydelsefull för oss. Dina synpunkter, 

erfarenheter och kompetenser bidrar till att lyfta fram musikaktiviteter i förskoleverksamheten utifrån 

den nya läroplanen (Lpfö 98 rev.2010).  

 

Vår handledare är Mary-Anne Holfve-Sabel, fil.dr. HB. Vid eventuella frågor angående enkäten eller 

vår studie, tveka inte att ta kontakt med oss.  

 

Stort tack! 

 

 

 

 

 

 

 

Zilha Licina                              S111603@student.hb.se, tel. 073-927 53 71 

Elena Hakopjan                        S113116@student.hb.se, tel. 073-505 22 09 
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Bilaga 2  
 

Högskolan i Borås 

Institution för pedagogik 

En studie kring musikaliska grundkunskaper som lyfts fram av ett naturvetenskapligt arbetssätt i 

förskolan.  

2014-03-10  

 

 

Informationsbrev 

till respondenter som vill medverka i enkätstudien 

  

 
Som studerande på Högskolan i Borås genomför vi under vår sista termin en studie. Den studien ska 

ligga till grund för vårt examensarbete som inriktas mot förskoleverksamheten. 

 

Vår undersökning fokuseras på musik som lärandeobjekt i förskolan. Syftet med studien är att ta reda 

på hur stor andel av förskollärare i verksamheten, som använder sig av grundläggande musikkunskaper 

under planerade musikaktiviteter med barnen i olika åldrar. 

 

Med hjälp av vetenskapliga teorier, med stöd av den aktuella musikpedagogiska forskningen samt 

forskningen kring musikens positiva effekter för barns lärande i deras tidiga år, genomför vi en 

enkätundersökning. Enkäter lämnas ut till alla verksamma förskollärare på flera olika förskolor i 

Borås. Vi följer Vetenskapsrådets etiska principer och därmed kommer allt material behandlas enligt 

grundläggande begrepp, som gäller skydd för enskild vid ett forskningstillfälle: sekretess, 

tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. 

 

Din medverkan i enkätstudien är frivillig och mycket betydelsefull för oss. Dina synpunkter, 

erfarenheter och kompetenser bidrar till att lyfta fram musikaktiviteter i förskoleverksamheten utifrån 

den nya läroplanen (Lpfö 98 rev.2010).  

 

Att svara på enkätfrågorna kan ta cirka 10 minuter. Din ifyllda enkät ska lämnas senast den 14 mars.  

 

Vår handledare är Mary-Anne Holfve-Sabel, fil.dr. HB. Vid eventuella frågor angående enkäten eller 

vår studie, tveka inte att ta kontakt med oss.  

 

Stort tack! 

 

 

 

 

 

 

 

Zilha Licina                              S111603@student.hb.se, tel. 073-927 53 71 

Elena Hakopjan                        S113116@student.hb.se, tel. 073-505 22 09 
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Bilaga 3 
Enkät till förskollärare 

 
1. Antal år jag arbetar inom förskolan som förskollärare:   

 □ Färre än 4 år □ 5-10 år  □ 11-19 år □ Fler än 20 år 

 

2. Jag har ett intresse för musik som undervisningsämne på förskolan: 

□ I mycket hög grad □ I ganska hög grad □ I ganska låg grad □ Inte alls 

 

3. Jag har ökat min musikkompetens: 

□ Genom musikutbildning 

□ Genom en musikkurs/ en fortbildning inom estetiska läroprocesser 

□ Genom arbetserfarenhet  

□ Jag har väldigt litet intresse för att öka min musikkompetens 

 

4. Jag kan spela musikinstrument: 

 □ Ja □ Nej   

  

 

5. Musiken kan jag beskriva som: 

 

 Ljud, rörelse, rytm, puls □ I mycket hög grad □ I ganska hög grad □ I ganska låg grad □ Inte alls 

Språk □ □ □ □ 

Känsla och personligt □ □ □ □ 
uttryck 

Social gemenskap □ □ □ □  

Kultur □ □ □ □ 

Konstnärlig produkt/ □ □ □ □ 

Skapande 

 

 

6. Jag genomför eller deltar i planerade musikaktiviteter:  

 □ Varje dag  □ Mer 1gång/vecka □ 1 gång/vecka □ Minst 1 gång/månad 

  

7. Jag upplever glädje och positiva känslor under musikaktiviteter med barnen: 

 □ I mycket hög grad □ I ganska hög grad □ I ganska låg grad □ Inte alls 

 

 

8. Jag kan påstå att varje musikaktivitet, som planeras eller genomförs av mig, har syfte och skapar förutsättningar 

för att utveckla barnens musikalitet och lärande om/ i musiken?  

  □ I mycket hög grad □ I ganska hög grad □ I ganska låg grad □ Inte alls 

 

 

9.  Jag använder följande musikaliska begrepp i samtal med barnen under musikaktiviteter: 

   Rytm/Puls/Tempo □ I mycket hög grad □ I ganska hög grad □ I ganska låg grad □ Inte alls 

 Klang/Klangfärg □ □ □ □ 

 Dynamik □ □ □ □ 

 Tonhöjd □ □ □ □ 

 Harmoni □ □ □ □ 
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10.  Jag reflekterar över och analyserar musikaktiviteter efter deras genomförande: 

  □ I mycket hög grad □ I ganska hög grad □ I ganska låg grad □ Inte alls 

 

 

11. Under planerade aktiviteter får barnen musikaliska upplevelser i form av: 

 Sång □ I mycket hög grad □ I ganska hög grad □ I ganska låg grad □ Inte alls 

 Danslek/ Dans □ □ □ □ 

 Rörelseaktiviteter □ □ □ □ 

 Instrumentanvändning □ □ □ □ 

 Aktivt lyssnande □ □ □ □ 
 (IKT - informativa, kommunikativa och tekniska redskap) 

  

 

12. Jag deltar i barnens fria lek, där de dansar, sjunger eller pratar om musiken:  

 □ Ja □ Nej  

 

 

13. Barnen får själva tillgång till musiken i olika former under dagen:  
  □I mycket hög grad □I ganska hög grad □I ganska låg grad □Inte alls (motivera svaret) 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

14. Jag har genomfört musikaktiviteter under de senaste 2 veckorna:  

□ Ja □ Nej 

  

 

15. Utifrån den nya läroplanen (Lpfö 98 rev. 2010) får jag uppfattning om att musiken ska användas både som innehåll 

och som metod i förskolan: 
 

□ I mycket hög grad  □ I ganska hög grad □ I ganska låg grad □ Inte alls  

 

  

 

 

 

 

Min reflektion över frågeställningarna 

 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Tackar för din medverkan! 

 

 


