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______________________________________________________________________ 

Sammanfattning 

Studiens syfte är att skapa ett pedagogiskt redskap i form av en musikhandledning för 

att ge förskollärare och andra yrkesverksamma ett hjälpmedel för lärande och 

utveckling i musikaktiviteter med barn. Musikhandledningen har utformats för att 

uppmärksamma barns utveckling i samband med musik och har sedan prövats och 

utvärderats av åtta förskoleavdelningar. Förskollärare och barnskötare på avdelningarna 

har besvarat en enkät och deras åsikter har sedan analyserats och diskuterats. Resultaten 

visar att musikhandledningen gav inspiration samt underlättade för musikaktiviteter 

tillsammans med barn och kan användas som ett återkommande pedagogiskt redskap i 

förskoleverksamheten.  

______________________________________________________________________ 

Nyckelord: Pedagogiskt verktyg, Musik, Barns utveckling och lärande, Musikaliska 

effekter, Transfereffekter. 

 

______________________________________________________________________ 

 

Tack 

Vi vill ge ett stort tack till vår handledare Cresantus Biamba för stöd och vägledning 

under arbetets gång. Vi vill även tacka de förskollärarchefer som gjort det möjligt att 

utföra studien och förskollärare samt barnskötare som använt och utvärderat vår 

musikhandledning i verksamheterna.   
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Inledning 
 

Som studenter på förskollärarprogrammet har vi lärt oss vilket bra verktyg musik och 

rörelse är för barns utveckling och lärande. Förskolans läroplan uppmanar till att ge barn 

tillfällen att delta i aktiviteter innehållande musik och rörelse. Enligt Skolverket (2016) 

ska barn ges möjlighet att kommunicera med hjälp av uttrycksformer som exempelvis 

musik, rytmik, dans och sång. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

koordinationsförmåga, motorik samt kroppsuppfattning och ges möjlighet att upptäcka 

nya sätt att förstå sin omvärld. Skolverket menar att barn ska ges stöd i att utveckla 

ordförråd, talspråk och intresse för texter och att tolka samt reflektera över dessa texter. 

Förskolan ska också bidra med att alla barn får uppleva samhörighet och att vara en 

tillgång i barngruppen. Calissendorff (2012) belyser att barn genom musik får chans att 

ta del av både de musikaliska- och transfereffekter som musik erbjuder. Hon poängterar 

fördelarna med en tidig musikundervisning för barn. Fördelarna är många och utöver 

den musikaliska utvecklingen som strukturell, akustisk och emotionell musikalisk 

kunskap finns även transfereffekter som förbättrar barns utveckling och färdigheter. 

Calissendorff menar att genom musikaktiviteter i förskolan förbättrar barn sin fin- och 

grovmotorik, sin koordination, sina kognitiva färdigheter, sitt språk, sociala och 

känslomässiga interaktioner, självkänsla och självförtroende, minne, fantasi och 

kreativitet, förmågan att lyssna samt att lösa problem.  

Musik är något som ligger oss båda varmt om hjärtat och vi vill bidra med ett 

pedagogiskt verktyg som hjälper förskollärare och barnskötare i verksamheten, då 

musik ger goda förutsättningar till samhörighet och delaktighet för barn (Calissendorff, 

2012). Förskolans läroplan belyser vikten av att alla barn ska ges möjlighet att delta i 

musikaktiviteter i förskolan, då musik kan vara obefintlig i vissa barns hemkulturer 

(Skolverket, 2016). Forskning visar att många förskollärare känner en osäkerhet när det 

kommer till musikundervisning i verksamheten (Sundin, 1995). Ehrlin (2012) menar att 

många förskollärare upplever en bristfällig kompetens när det handlar om att spela och 

sjunga tillsammans med barn, även om kompetensutveckling inom området erbjuds. 

Ehrlin anser att om musikaktiviteter ska kunna användas kontinuerligt i förskolan krävs 

det att förskollärarna litar till sin egen kapacitet. Många förskollärare har uppfattningen 

att det krävs en viss musikalisk förmåga och en instrumental kunskap för att leda 

aktiviteter i musik, som många anser att de saknar. 

Vi vill ge förskollärare och andra yrkesverksamma ett pedagogiskt redskap för att uppnå 

ett lustfyllt lärande i strävan att nå läroplanens många olika målområden. Redskapet är 

utformat för att synliggöra barns utvecklingsområden samt underlätta för musiktillfällen 

i förskoleverksamheten. Vi har valt att använda oss av traditionella sånger i 

musikhandledningen för att förskollärare och barnskötare ska känna sig trygga med 

melodierna och texterna. För att synliggöra barns utvecklingsområden har en 

utvecklingsruta utformats till varje sång, där beskrivs de musikaliska effekter och 

transfereffekter som sångerna erbjuder barnet. Musikhandledningen innehåller ett flertal 

sånger för att barnen ska få möjlighet att lära sig nya texter och melodier samt för att 
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erbjuda valmöjligheter. Förskollärare och andra yrkesverksamma får samtidigt tillgång 

till ett redskap som kan användas kontinuerligt under förskoleverksamhetens 

musikaktiviteter.  

 

Syfte 

 

Ett av studiens syften är att utforma en pedagogisk musikhandledning som passar i 

förskoleverksamheten, där förskollärare och andra yrkesverksamma ska ges möjlighet 

att uppmärksammas om sambandet mellan barns utveckling och musik. Det andra syftet 

är att undersöka om musikhandledningen kan användas som ett pedagogiskt redskap i 

förskoleverksamheten. 

 

Frågeställningar 
 

• Hur värderas musikhandledningen som ett användbart pedagogiskt redskap i 

förskoleverksamheten? 

 

Begrepp 
 

Pedagogiskt redskap - Är ett hjälpmedel som kan användas för att stödja barns 

utveckling och lärande, det kan användas av förskollärare i lärandesituationer 

tillsammans med barn. 

Musikhandledning - Är ett redskap som kan användas som en manual och vägleda 

förskollärare i aktiviteter tillsammans med barngrupper.  

Musikalisk kunskap - Syftar till all den musikaliska kunskap barn inhämtar från 

musikaliska sammanhang. 

Transfereffekter -  Innebär det förmågor och kunskaper som inhämtas utifrån 

musikaliska sammanhang som inte relateras direkt till musik exempelvis språk, 

matematik eller motorik. 

 

Disposition 
 

Första delen av arbetet innehåller inledning, studiens syfte och frågeställningar samt 

centrala begrepp. I arbetets andra del redogörs för tidigare forskning gällande musikens 

påverkan i barns lärande och olika utvecklingsområden. Därefter presenteras forskning 
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om det pedagogiska arbetssättet i förskoleverksamheten. Vidare lyfts forskning 

angående förskollärares osäkerhet när det kommer till musikaktiviteter tillsammans med 

barn i förskolan. Vi lyfter även läroplanens värdegrund och målområden samt 

paragrafer ur skollagen och artiklar från barnkonventionen. Den tredje delen innefattar 

val av metod, urval, genomförande, etiska aspekter, tillförlitlighet samt analysprocess. I 

den fjärde delen presenteras studiens resultat under fem olika rubriker där 

respondenternas svar analyseras. I den sista delen diskuteras och kopplas 

Resultat/Analysen till tidigare forskning och styrdokument. Studien avslutas med en 

utvärdering av metoden samt idéer om musikhandledningens utvecklingsmöjligheter. 

 

Tidigare forskning 
 

Under rubriken tidigare forskning presenteras studier och forskningsteorier baserade på 

undersökningar om musikens betydelse för barns utveckling och hur ett pedagogiskt 

arbetssätt kan gynna barns utveckling och lärande i musikaktiviteter. Här presenteras 

även forskning om förskollärares osäkerhet inom musikundervisning. Under den första 

delen i det här kapitlet lyfts forskning om barns utveckling genom musik under den 

tidiga barndomen. Vilka förutsättningar musik ger barn att stärka och träna upp sin 

musikaliska förmåga och genom transfereffekten öka andra viktiga utvecklingsområden. 

Den andra delen innefattar förskoleverksamhetens styrdokument skollagen och 

läroplanen. I tredje delen ligger fokus på forskning inom förskollärarutbildningens 

musikundervisning och förskollärares förhållningssätt gentemot musikaktiviteter 

tillsammans med barn i verksamheten. 

 

Barns utveckling genom musiken 
 

Tidigare forskning visar att musik påverkar oss människor redan innan födseln. Barnets 

musikaliska utveckling börjar så tidigt som i fosterstadiet när barnet ligger i sin 

mammas mage. Ett fosters hörselsinne är färdigutvecklat från vecka 24 under 

graviditeten, vilket resulterar i att människan uppfattar ljud utanför magen redan som 

ofödd (Bjørkvold, 2005). Trehub (2006) anser att människan föds musikalisk, vilket 

innebär att alla individer föds med färdigheten att förstå, höra samt lära sig musik och 

ett spädbarn kan tidigt urskilja dissonanser, konsonanser, samklang och rytmer. Saffran, 

Loman och Robertson (2000) hävdar att om någon i en regelbunden period under några 

veckors tid spelar eller sjunger en melodi kommer barnet att känna igen den. Melodin 

kommer sedan vara bekant för barnet då barnets musikminne håller i sig under flera 

veckors tid. Barnet börjar redan vid fyra månaders ålder att leka med sin röst genom att 

använda några få stavelser eller utgå från olika vokaler. När barnet utforskar rösten på 

detta sätt gynnas den musikaliska- och språkliga utvecklingen (Thurman & Klitzke, 

1994).  
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Calissendorff (2012) hävdar att det finns olika dimensioner av musikalisk kunskap. 

Akustisk musikalisk kunskap innefattar kännedom om hur musik låter. Det handlar om 

att höra nyanser, känna igen och lyssna till musikaliska uttryck som olika instrument, 

samklang, melodi och ljud. En emotionell musikalisk kunskap innehåller de känslor 

som förmedlas och upplevs genom musikaliska situationer, det vill säga vad barnet 

känner i vissa specifika musikaliska sammanhang exempelvis genom att lyssna på lugn 

eller fartfylld musik. Calissendorff menar att kroppslig musikalisk kunskap består av 

fysik, rörelse, grov- och finmotorik. Det omfattar rörliga uttryck och dans i relation till 

musik samt att uppleva musiken kroppsligt. Alerby och Ferm (2005) presenterar 

strukturell musikalisk kunskap som redovisar för musikens uppbyggnad. Det innefattar 

hur tempo, tonhöjd, rytm, klang och styrka kombineras i olika former. Forskning inom 

området barn och musik visar att musik har en positiv inverkan på barns utveckling och 

lärande i andra ämnen, det vill säga transfereffekten (Calissendorff, 2012). 

 

Transfer betyder att förmågor som utvecklas i ett sammanhang även är användbara i 

andra situationer. Inom musiken resulterar det i att utöver de musikaliska kunskaper 

barn införskaffar sig genom musikaktiviteter kan musiken också bidra till lärande av 

exempelvis, språk, matematik, sociala förmågor eller stärka samhörigheten med andra 

barn (Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling & Wallerstedt, 2015). 

Ehrlin (2015) anser att barns motorik kan utmanas genom musikaktiviteter där de ges 

möjlighet att härma rörelser, smyga, åla, hoppa, gå på tå eller krypa. Musiklekar, sånger 

och rytmikövningar ger barn möjlighet att träna på att stärka sin koncentrationsförmåga, 

följa instruktioner samt bli uppmärksammade om sin betydande roll i en grupp. En 

studie av Jederlund (2011) visar att musikövningar kan stärka samarbetet mellan höger 

och vänster hjärnhalva vilket resulterar i ökad kognitiv kapacitet. Musik kan användas 

som ett kommunikationsmedel, då barn med hjälp av musikaliska uttryck kan förmedla 

känslor och stämningar (Sæther, 2014). Burnard (2015) betonar att barn använder musik 

som verktyg för att stödja sitt sociala och emotionella välmående och blir därmed 

delaktiga i en gemenskap som hjälper dem att införskaffa kunskap om sig själva och sin 

omvärld. Ehrlin (2015) menar att sångtexter kan användas som redskap för att utvidga 

ordförrådet och skapa ordförståelse utifrån texters innehåll. Rim, ramsor och sånger 

utgör ett bra underlag för samtal om betydelser av olika begrepp och barns egna 

erfarenheter. Författaren framhåller att rim, ramsor och sånger också kan användas som 

verktyg för barn att urskilja språkets melodi och uppbyggnad. Den uppmärksamhet barn 

behöver till att tolka olika språkljud i aktiviteterna stimulerar den fonologiska 

medvetenheten. Jederlund (2011) anser att musik, språk och lek går hand i hand då barn 

i musikaktiviteter använder ett lekspråk innefattande rörelser, gester, miner samt 

yttrande i tal, ljud och sång. I musikaktiviteter finns plats för gehör, imitation, kropps-, 

tal- och musikspråk. 

Burnard (2015) menar att musik och andra estetiska ämnen är viktiga för barn då de 

finner stor glädje i deltagandet av musik- och kulturella aktiviteter, vilket resulterar i 

meningsfulla lärandeprocesser för barn. Författaren refererar till UNESCO och FN:s 
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barnkonvention, där de beskriver barns rättigheter till skapande och deltagande i det 

konstnärliga och kulturella livet och understryker vikten av kreativitet samt lärarens roll 

i att stödja barnets musikaliska utveckling. Folkestad (2007) menar att barn i förskolan 

inte ska uppfattas som musikaliska nybörjare då de präglats av musiken enda sedan 

tiden som foster i moderns mage. Lindgren och Ericsson (2011) framhåller att barn 

fostras redan i tidig ålder in i en särskild uppfattning om vad musik innebär, beroende 

av de musikaliska möten de deltar i. Förskolan som social verksamhet har med detta en 

betydande roll när det kommer till barns möjligheter att utveckla musikalisk mening. 

Jederlund (2011) menar att musikupplevelser kan innefatta personlig utveckling i 

gemenskap och glädje samt ligga till grund för positiva möten över lands-, klass- och 

kulturgränser. Musik i tidig barndomsundervisning kan omfatta olika 

undervisningsområden så som sång, rörelse, dans, spelande av instrument och 

lyssnande.  

Flera forskningsstudier har visat att deltagare i musikaliska aktiviteter utvecklar 

språkförståelse, fonologisk medvetenhet, munmotorik och förbättrar förmågan att 

återkalla information (Butzlaff, 2000; Ho, Cheung, & Chan, 2003). Musiken främjar 

också barns kreativitet och skapar en miljö som gynnar lärande inom andra områden 

(Hoi, Sabry & Lai Wan, 2007). Barns utveckling är nära anknuten till de erfarenheter 

förskolläraren presenterar för barn i musikaktiviteterna. Förskollärarens förhållningssätt 

är en viktig del i aktiviteter tillsammans med barn, exempelvis vilka frågor som ställs 

eller vilken attityd förskolläraren förmedlar i aktiviteter har betydelse för barns 

upplevelser (Pramling Samuelsson et al., 2015). Det är alltså de möjligheter som erbjuds 

barn under barndomen som utgör de grundläggande influenser som kommer att vara 

avgörande i barns kompetens inom musik (Young, 2003). I det pedagogiska arbetet 

krävs en förståelse hos förskolläraren vilket material som är lämpligt i arbetet med 

musik beroende på barngruppens behov. Det handlar inte om expertis inom musik utan 

en medvetenhet om vilka förmågor barn i olika åldrar rimligtvis utvecklar i det estetiska 

ämnet (Pramling Samuelsson et al., 2015). Det pedagogiska arbetet med barn sker i en 

social process och i musikaktiviteterna är utrymme för lek, kreativitet och samtal av stor 

vikt (Jederlund, 2011). Förskollärare ska ge barn möjlighet att använda och dela sina 

musikaliska kunskaper och erfarenheter med varandra, något som kan förväntas leda till 

en ”jag kan-känsla”. Förskollärare ska också dela med sig av sina egna kunskaper och 

erbjuda barn tillfällen att skapa nya musikaliska erfarenheter. Pedagogen behöver vara 

närvarande med barnen och uppmuntra dem att använda sina sinnen, fantisera och 

reflektera (Ferm Thorgersen, 2012).  

 

Styrdokument 
 

Kap 4 i Skollagen (2010:800) uttrycker vikten av utrymme för olika kunskapsformer 

där meningsfulla sammanhang ska erbjuda en social samvaro som skapar gemenskap, 
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trygghet samt en vilja och lust att lära. Skolverket (2016) presenterar i förskolans 

värdegrund att verksamheten ska erbjuda alla barn det stöd och stimulans de behöver 

och att verksamheten ska anpassas till alla barns olika behov. Grunden för ett livslångt 

lärande tar sin början i förskoleverksamheten genom lustfyllda, trygga och lärorika 

aktiviter. Genom meningsfulla aktiviteter stimuleras barns inlevelse, kommunikation 

och fantasi vilket stärker barns förmåga att lösa problem. 

Det är förskollärarens ansvar att skapa förutsättningar i barns lärande och utveckling 

samt erbjuda roliga och meningsfulla upplevelser i sin strävan att lära sig nya saker. 

Förskollärare ska bidra till utveckling av barns förmåga att dela sina tankar och åsikter 

och vägleda barn i deras process att använda hela sin förmåga. Genom att utmana barn 

ska förskollärare stimulera barns lust att inta nya kunskaper, färdigheter och 

erfarenheter samt stödja barn i deras sociala utveckling (Skolverket, 2016). 

 

Förskollärares osäkerhet inom musikundervisning 

 

Holden och Button (2006) hävdar att över hälften av alla förskollärare anser sig ha ett 

dåligt självförtroende när det kommer till att undervisa inom musik. Förskollärare 

känner sig osäkra på att sjunga tillsammans med barn då de upplever att deras röst inte 

bär samt en rädsla för att sjunga falskt. Holden och Button konstaterar att förskollärare 

tillsammans med äldre barn kände en större oro då äldre barnen ansågs mer medvetna 

om toner och klang, något som kunde leda till negativa kommentarer om förskollärares 

insatser. Förskollärare som upplever bristande musikalisk förmåga tenderar att undvika 

musikaliska aktiviteter även fast det är en del av förskolans läroplan (Zimmerman 

Nilsson & Holmberg, 2017). Hennessy (2000) belyser att förskollärare som behärskar 

musikalitet ibland upplever att det inte räcker till utan anser sig behöva vara specialister 

inom området för att utföra sång och instrumentspel med barn. I en norsk studie 

framkom att studenter förknippade musikalitet med kunskapen av att bemästra 

instrument, läsa noter, ha ett bra gehör och rytmsinne eller att musikalitet är medfött 

(Angelo & Sæther, 2014). Kempe och West (2010) menar att forskning av människors 

medfödda musikalitet är sällsynt då det ses som en omöjlighet att skilja ärftliga faktorer 

från miljöfaktorer. Alla människor anses vara innehavare av en musikalisk förmåga som 

är möjlig att förbättra och stärka.  

Många förskollärare har en negativ inställning till musik och kreativt skapande på grund 

av dåliga erfarenheter eller bristfällig utbildning (Bernard, 2015). I en studie av 

Hennessy (2000) framkom att studenter vid tidig barndomsundervisning uppfattade 

musikundervisningen bristfällig och det ämnet som studenterna undervisats minst i. De 

ansåg sig fått en dålig erfarenhet utifrån den korta musikundervisningen vilket skapat ett 

ointresse för ämnet i praktiken tillsammans med barn. Hennessy menar att bristfällig 

undervisning inom musik kan leda till att pedagogerna utvecklar ett dåligt 

självförtroende när det kommer till utförandet av musikaktiviteter i 

förskoleverksamheten. I Holden och Buttons (2006) studie visade resultaten att 

förskollärare upplevde en större osäkerhet i att undervisa barn i musik gentemot andra 
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ämnen. De såg musik som ett specialområde där en förskollärares kompetens saknades. 

Hoi, Sabry och Lai Wan (2007) menar att även om förskollärare ansåg sig ha en god 

musikalisk förmåga, var oron för att lära ut musik till barn på ett professionellt sätt stor. 

 

Metod 
 

Syftet med vårt arbete är att skapa ett pedagogiskt redskap för förskoleverksamheten 

samt att uppmärksamma personalen i förskolan om barns möjliga utvecklingsområden 

genom musikaktiviteter och att undersöka om musikhandledningen kan användas i 

praktiken. Under metod presenteras metodval, där vi redogör för vårt val av 

undersökningsverktyg. I urvalet delges information om hur och varför undersökningens 

deltagare valts ut. Under genomförande beskrivs arbetet med att framställa 

musikhandledningen och studiens tillvägagångssätt. I delen etiska aspekter redogörs för 

vetenskapsrådets fyra principer och under tillförlitlighet presenteras studiens 

trovärdighet. Slutligen delges information om hur det insamlade materialet analyserats 

under rubriken analysprocess. 

 

Metodval 
 

Studien har genomförts utifrån enkäter där målbilden är att undersöka respondenternas 

åsikter om musikhandledningen. Att med ett metodiskt tillvägagångssätt analysera och 

reflektera över de åtta avdelningarnas svar angående musikhandledningen. Målet med 

arbetet var att skapa ett pedagogisk redskap som underlättar för förskollärare att 

använda musik i verksamheten. Då arbetet ägde rum under en kortare period var enkät 

ett bra val för att hinna skapa en tydlig och genomarbetad musikhandledning. Enkäten 

(se bilaga 3) bestod av fem öppna frågor och var utformade med syftet att få 

information om på vilket sätt musikhandledningen togs emot av förskollärare och 

barnskötare, det vill säga frågor om handledningens innehåll och hur verktyget 

fungerade i verksamheten. Arnqvist (2014) menar att enkät är en bra metod om intresset 

ligger i att undersöka och synliggöra hur förskollärare upplever ett visst område i 

förskolans verksamhet exempelvis användandet av musik. Vi ansåg att enkät var en bra 

metod för att förskollärare gavs möjlighet att pröva musikhandledningen vid flera 

tillfällen. En fördel med enkät är att en respondent kan ta sig tid att gemensamt eller 

enskilt reflektera och svara på enkätens frågor. Med enkät som metod kan forskaren inte 

påverka deltagarnas svar vilket kan hända under en intervju. Fördelen med intervju är 

att forskaren kan ställa uppföljningsfrågor vilket inte är möjligt i en enkät (Bryman, 

2018).  

 

Urval 
 

I undersökningen deltog sammanlagt tjugosex förskollärare och barnskötare som 
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arbetade på åtta olika avdelningar i fyra förskolor. Förskolorna ligger i två olika 

kommuner och verksamheterna bestod av fyra blandade barngrupper i åldrarna ett till 

fem samt två barngrupper i åldrarna ett till tre och två barngrupper med barn i åldrarna 

tre till fem. I urvalet fanns en stor frihet eftersom vårt arbete riktar in sig på ett specifikt 

undersökningsområde gällande alla verksamma förskolegrupper. Vi valde förskolor i 

vårt närområde för att personligen kunna dela ut och samla in musikhandledningar och 

enkäter. Stukát (2011) menar att urvalet bör vara relevant för undersökningens syfte och 

anpassad till undersökningens tidsram och budget.  

 

Genomförande 

 

I vårt arbete med att skapa ett pedagogiskt redskap som gynnar användandet av musik i 

förskolan utformades en musikhandledning (se bilaga 1) med sånger och en tydlig 

översikt över barns olika utvecklingsområden. För att få kunskap om vilken musik som 

fick användas i musikhandledningen kontaktades musikförläggarna och Svenska 

Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) via mail för att få klarhet om 

upphovsrätten. Då traditionella sånger inte har någon upphovsman samt att många 

känner igen de olika melodierna ansågs dessa passa i musikhandledningen. Tjugoåtta 

traditionella sånger valdes ut med syfte att ge en bred variation till barns olika 

utvecklingsområden och behov. Vi beslutade även att lägga till ackord till texterna för 

att ge förskollärare och barnskötare möjlighet att kompa med instrument. Ackorden 

valdes utifrån ett tonläge passande barns röster. McAllister och Södersten (2007) 

belyser vikten av att ta hänsyn till barns tonlägen, då deras röstomfång inte har 

möjlighet att använda låga toner. I de flesta av sångerna fanns rörelser tillgängliga, 

något som togs till vara på genom att skriva ned rörelsebeskrivningar under en rubrik 

som kallades tips. Vi skrev också ned andra idéer till att utveckla sångerna exempelvis 

sjunga på ett annat språk, göra rörelserna till sångerna på olika sätt eller hur barnen 

kunde ges inflytande genom att ändra i sångernas texter. För att ge barn chans att öka 

sin begreppsförståelse valdes passande bilder till många av sångerna, bilderna kunde 

också användas som grund till samtal och reflektion.  

En diskussion uppstod om att komplettera sångerna med tecken, något vi sedan valde att 

avstå från då tidsram för studien och utrymme i musikhandledningen var begränsad. Till 

varje sång skapades en utvecklingsruta med fem till åtta punkter bestående av 

information gällande de utvecklingsområden barn gavs chans att stärka genom sången. 

Punkterna utgick både från den musikaliska kunskapen och de transfereffekter som 

gynnar barns utveckling och lärande. Utvecklingsrutan skapades i syfte att ge 

förskollärare och barnskötare en överblick på hur många sätt en sång kan stärka barnets 

olika utvecklingsområden. Ett annat ändamål med utvecklingsrutan var att ge 

förskollärare och andra yrkesverksamma möjlighet att hitta sånger som stärker de 

förmågor barngruppen är i behov av. Sångerna placerades i bokstavsordning för att 

underlätta sökandet efter en viss sång. Häftet innehåller också framsida, 

innehållsförteckning och ett informationsbrev med en kort presentation av oss och 
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musikhandledningen. Musikhandledningarna laminerades och lämnades ut till 

respektive avdelning tillsammans med missivbrev (se bilaga 2) och en enkät (se bilaga 

3). Enkäten bestod av fem öppna frågor och tillverkades som utvärderingsunderlag för 

musikhandledningen. Bryman (2018) poängterar att fördelar med öppna frågor är att 

deltagarna kan svara med sina egna ord, att det lämnar utrymme för oförutsedda 

reaktioner eller svar. Efter utdelningen av musikhandledningarna fick deltagarna två 

veckor till att pröva verktyget tillsammans med barnen och därefter fylla i enkäten. Efter 

två veckor hämtades enkäterna på respektive förskola. Genom att personligen 

överlämna frågeformuläret till förskollärare gavs möjlighet för frågor om studien och 

förtydliganden angående de etiska aspekterna. I och med en bestämd tidsram kan 

svarsfrekvensen bli högre (Hjalmarsson, 2014).  

 

Etiska aspekter  
 

I de etiska aspekterna användes vetenskapsrådets (2017) fyra forskningsetiska principer 

innefattande informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Bryman (2018) menar att deltagarnas personliga uppgifter endast får 

användas för forskningsstudiens ändamål och ska behandlas konfidentiellt. Forskaren 

ska delge deltagarna information om studiens alla moment samt göra dem införstådda 

om att deltagandet är frivilligt och de har möjligheten att avbryta sin medverkan när 

som helst under studiens gång. För att utföra undersökningen i verksamheten togs först 

kontakt med de berörda förskolecheferna på respektive förskola via mail. I mailet fanns 

information om arbetet och en förfrågan om personalen på förskolorna fick möjlighet att 

delta. I och med förskolechefernas medgivande kunde personal på de olika 

avdelningarna ges en förfrågan om att delta i undersökningen. Vid utlämning av 

musikhandledning bifogades även ett missivbrev med information om förskollärarnas 

och barnskötarnas roll i undersökningen. Vidare informerades deltagarna om 

samtyckeskravet det vill säga att de när som helst hade möjlighet att avbryta sin 

medverkan utan att behöva ange skäl eller orsak till varför. Deltagarna fick kännedom 

om att enkäterna skulle läggas i kuvert vilket resulterade i att förskollärarna och 

barnskötarnas svar blev anonyma. 

 

Tillförlitlighet 
 

Med hjälp av enkäten ställs samma frågor till alla respondenter och alla deltar på samma 

premisser. Stukát (2011) anser att enkätmetod kan ligga till grund för feltolkning av 

frågor, eventuella felskrivningar och en vilja att göra forskaren till lags, det vill säga 

skriva saker deltagaren upplever gynnar forskarens resultat. Roos (2014) menar att en 

tillförlitlig studie innehåller många varianter av insamlad data så som enkäter, 

observationer och intervjuer. Fler underlag utifrån olika metoder gör materialet bredare 

och ger större möjlighet att synliggöra verksamheten och se saker ur olika perspektiv. 
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Genom att bara använda en enkät i studien finns chans att undersökningen uppnår ett 

bristfälligt resultat.  

 

Analysprocess 

 

Utifrån enkätens fem frågor skapades fem kategorier; sånger, utvecklingsruta, 

utformning, musikhandledningen som ett pedagogiskt redskap i verksamheten och det 

pedagogiska redskapet som återkommande inslag i verksamheten. Till analysprocessen 

användes en kodningsmall bestående av de fem olika kategorierna. Bryman (2018) 

förklarar kodningsmall som en ram där olika kategorier kopplas till respektive fråga från 

en enkät eller ett frågeschema. Kodningsmallen är framför allt viktig i kodning av öppna 

frågor för att det ger en tydlig överblick av insamlad data. Bryman menar att forskare 

kan kategorisera uppgifter från insamlad data som han eller hon upplever av intresse i 

undersökningen. Med hjälp av kategorierna läggs fokus på det som är relevant för 

studien och underlättar för forskaren att hålla sig inom ramarna. För att underlätta 

kodningen av deltagarnas svar märktes varje enkät med en bokstav från A-H. Under den 

första kategorin samlade vi sedan deltagarnas svar från fråga ett, under andra kategorin 

samlades svar från fråga två och så vidare. Genom att placera enkäternas bokstäver 

bakom citaten fick vi en överblick över respondenternas svar och kunde lätt se vilka 

som lämnat liknande svar. Svaren skrevs sedan in i en tabell och sedan jämfördes 

respondenternas olika uppfattningar och värderingar om musikhandledningen.  

 

Resultat/Analys 
 

I den här delen presenteras och analyseras deltagarnas svar utifrån enkäterna. Vi har 

delat upp svaren under fem kategorier sånger, utvecklingsruta, utformning, 

musikhandledningen som ett pedagogiskt redskap i verksamheten och det pedagogiska 

redskapet som återkommande inslag i verksamheten för att få svar på studiens syfte och 

frågeställningar. Under varje kategori presenteras även tabeller utifrån studiens resultat. 

 

Sånger 
 

Här analyseras förskollärarnas åsikter om musikhandledningens sångutbud. 

Sex av respondenterna ansåg att sångerna fungerade bra i deras verksamhet. Både barn 

och vuxna upplevdes uppskatta det klassiska materialet och uttryckte en trygghet med 

sångerna, då de använt sig av dem i tidigare sammanhang. Två av deltagarna beskrev att 

många av barnen använde sångerna inte bara i planerade musikaktiviteter utan även i 

den fria leken under dagen. En av de åtta respondenterna ställde sig positiv till att bli 

påmind om äldre sånger som fallit i glömska och sedan kunde presenteras som nytt 
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material för barnen. Respondenten ansåg att många äldre sånger även gav tillfällen till 

samtal om texternas innebörd och upptäckten av nya ord som barnen inte kände till. En 

av deltagarna i en förskoleverksamhet där musik gavs stort utrymme upplevde en brist i 

musikhandledningens utbud av sånger, då de använde liknande material i sina 

musikaktiviteter på förskolan. Respondenten ansåg att sångerna och rörelserna i 

musikhandledningen behövde utvecklas för att utmana just den barngruppen. Två av 

deltagarna uttryckte att musikhandledningen fungerade bra i en grupp med äldre barn, 

men mindre bra i en grupp med yngre. En annan respondent ansåg utbudet som en bra 

blandning för alla åldrar och var passande i barngruppen då det fanns behov av att träna 

turtagning, samarbete och motorik.  

Tabell 1 

Positiv till sångernas funktion i verksamheten A C D E G H 6 st 

Använde sånger utöver planerade musikaktiviteter H D 2 st 

Positiv till äldre sånger som gav möjlighet till ökat ordförråd hos 

barn 

E 1 st 

Negativ till utbudet av sånger och sånglekar  B 1 st 

Upplevde musikhandledningen passande för en äldre barngrupp F E 2 st 

Upplevde musikhandledningen passande för en barngrupp i 

blandade åldrar 

H 1 st 

 

Tabellen visar svar utifrån enkätens frågor där varje bokstav representerar 

förskoleavdelning.  

 

Utvecklingsruta 
 

Under den här kategorin redogörs förskollärarnas åsikter om musikhandledningens 

utvecklingsruta. 

Alla åtta respondenterna ställde sig positiv till utvecklingsrutan och den gav dem en 

påminnelse om varför musik är viktigt på många olika plan samt upplevde den väl 

genomtänkt. Tre av respondenterna ansåg att utvecklingsrutan gav förskollärarna och 

barnskötarna möjlighet att sätta ord på vad de arbetar för och utvecklar tillsammans med 

barnen, genom sånger och sånglekar. En av respondenterna poängterade att 

utvecklingsrutan tydliggör arbetet och skapar förutsättningar som lätt kan kopplas ihop 

med förskolans läroplan. En annan respondent uttryckte att utvecklingsrutan gav en 
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påminnelse om syftet med musik och musikens betydelse för barns utveckling. Två av 

deltagarna i studien menade att utvecklingsrutan underlättade sökandet av sånger med 

specifika utvecklingsområden som var aktuella i deras barngrupper. 

Tabell 2 

Positiva till utvecklingsrutan A B C D E F G H 8 st 

Möjlighet att sätta ord på arbetet tillsammans med barn C D H 3 st 

Koppling till förskolans läroplan G 1 st 

Musikens betydelse på olika plan H 1 st 

Underlättar för specifika utvecklingsområden A E 2 st 

 

Tabellen visar svar utifrån enkätens frågor där varje bokstav representerar 

förskoleavdelning.  

 

Utformning 
 

I den här kategorin presenteras förskollärarnas åsikter om musikhandledningens 

utformning. 

Sju av respondenterna ansåg utformningen tydlig och bra. De upplevde 

innehållsförteckningen som ett lätt sätt att hitta de sånger barngruppen ville sjunga, då 

sångerna presenterades i bokstavsordning. En av deltagarna fann musikhandledningen 

inspirerande genom häftets lektips och idéer om hur sånger och lekar kunde utvecklas. 

Två respondenter upplevde även att barngruppen blev nyfikna och visade intresse för 

musikhandledningen. Samtliga åtta deltagare uttryckte att bilderna i 

musikhandledningen var meningsfulla och roliga att titta på tillsammans med 

barngruppen vilket ledde till samtal utifrån bildernas olika motiv. En respondent 

poängterade även det visuella stöd bilderna gav barn och pedagoger men ansåg att 

bilderna var för små vilket resulterade i att alla barnen inte kunde se motiven. Tre 

respondenter ställde sig positivt till att sångerna kompletterats med ackord men 

påpekade att de inte kunde spela ett instrument något de önskar de fått möjlighet att lära 

sig i sin förskollärarutbildning. 

Tabell 3 

Positiv till musikhanledningens utformning A C D E F G H 7 st 
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Såg musikhanledningen som inspirerande D 1 st 

Upplevde musikhandledningen väckta barns nyfikenhet D H  2 st 

Meningsfulla och roliga bilder A B C D E F G H 8 st 

Visuellt stöd G 1 st 

Positiv till ackord C F G 3 st 

 

Tabellen visar svar utifrån enkätens frågor där varje bokstav representerar 

förskoleavdelning.  

 

Musikhandledningen som ett pedagogiskt redskap i verksamheten 
 

Här under beskrivs förskollärarnas tankar och åsikter om musikhandledningens styrkor 

och brister. 

Fyra av respondenterna uttryckte sig positivt om musikhandledningens innehåll av 

rörelsesånger, då barnen gavs möjlighet till att röra på sig och poängterade även 

fördelen med att ha traditionella sånger samlade på ett och samma ställe. Två 

respondenter såg en brist i att musikhandledningen saknade sånger exempelvis från 

Astrid Lindgren och Lennart Hellsing samt ansåg en del av sångerna ur tiden, medan en 

annan respondent beskrev glädje i att bli påmind om sånger de inte använt i 

verksamheten under många år. Fyra av respondenterna upplevde bilderna som fina och 

ett redskap som förstärkte sångernas innehåll. Tre av respondenterna beskrev materialet 

som tilltalande och inspirerande med en bra blandning av sånger, sånglekar och 

rörelsesånger. Respondenterna lyfte även fram lektipsen i musikhandledningen som 

något positivt då alla inte är bekanta med sångernas rörelser. En respondent som 

arbetade på en avdelning med yngre barn saknade ramsor i musikhandledningen då 

respondenten menade att ramsor stödjer barns fonologiska medvetenhet. En annan 

respondent upplevde en brist i att bilderna satt fast i häftet då förskollärarna inte kunde 

visa bilderna för barngruppen samtidigt som de läste sångtexterna. Respondenten gav 

sedan egna förslag på lösningar för att stärka upplevelsen vilket innefattade att kopiera 

upp egna bilder, förstärka med gosedjur eller leksaker. 

Tabell 4 

Positiv till musikhandledningens rörelsesånger  B D G H 4 st 
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Saknade modernare sånger F H 2 st 

Positiv till traditionella sånger C  1 st 

Upplever bilderna som bra redskap att förstärka sångerna A C E G 4 st 

Önskade att sångerna kompliterats med tecken  A  1 st 

Upplevde en bra blandning mellan sång och lek B F H 3 st 

Sakande ramsor i musikhandledningen H 1 st 

Upplevde en brist med bilder som inte kunde tas loss G 1 st 

Positiv till lektips B F H 3 st 

 

Tabellen visar svar utifrån enkätens frågor där varje bokstav representerar 

förskoleavdelning.  

 

Det pedagogiska redskapet som återkommande inslag i verksamheten 
 

Här analyseras förskollärarnas åsikter om musikhandledningen kan användas som 

återkommande pedagogiskt redskap i musikaktiviteter med barngruppen. 

Alla åtta respondenter ställde sig positiva till att fortsätta använda musikhandledningen i 

den dagliga verksamheten. En av respondenterna beskrev musikhandledningen som ett 

bra hjälpmedel då den ansågs enkel att hitta i, innehålla bra bilder, många sånger och ha 

ett enkelt koncept. Tre av deltagarna ansåg musikhandledningen lätt att använda i 

planerade eller spontana aktiviteter och fungerade som ett bra redskap för vikarier då 

allt material är samlat på ett och samma ställe. En av deltagarna menade att 

musikhandledningen kan användas utomhus vilket resulterar i ett större rörelseutrymme 

i sånglekarna. En respondent upplyste att det hade varit roligt med en cd-skiva 

alternativt en länk till häftet, så de gavs möjlighet att lyssna på låtarna med musik till 

och en annan respondent påpekade att alla sånger inte kunde användas på grund av 

bristande kunskap om sångernas melodi. Två av deltagarna ansåg att 

musikhandledningen var ett bra verktyg att visa vårdnadshavare, då det gav en tydlig 

inblick av musikens betydelse för barn. Tre av respondenterna hävdade att de använde 

musikhandledningen dagligen då den bidrog till en källa av inspiration till 

musikaktiviteter och möjliggjorde för förskollärare att tillgodose barnens önskemål av 

vilket material som skulle användas. 
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Tabell 5 

Positiva till ett fortsatt användande av musikhandledningen  A B C D E F G H 8 st 

Upplevde musikhandledningen som ett bra hjälpmedel E 1 st 

Bra för både planerade och spontana aktiviteter A C D 3 st 

Utomhusaktivitet  H  1 st 

Önskade att sångerna kompliterats med CD-skiva alternativt 

länk 

C 1 st 

Bra att visa vårdnadshavare E F 2 s 

Används dagligen C D G 3 st 

 

Tabellen visar svar utifrån enkätens frågor där varje bokstav representerar 

förskoleavdelning.  

 

Diskussion 
 

Studiens syfte har varit att skapa ett pedagogiskt redskap som passar i 

förskoleverksamheten och kan uppmärksamma personalen i förskolan om barns möjliga 

utvecklingsområde i musikaktiviteter samt undersöka om musikhandledningen kan 

fungera som ett pedagogiskt redskap i förskoleverksamheten. I den här delen diskuteras 

det resultat/analysen visar och kopplas till tidigare forskning och styrdokument. Vi har 

valt att presentera diskussionen under samma rubriker som i resultat/analysen för att 

underlätta för läsaren. Slutligen analyseras och diskuteras metodvalet samt idéer om hur 

musikhandledningen kan vidareutvecklas.  

 

Sånger 
 

Studien visar att det klassiska materialet uppskattas i förskolorna då deltagarna fann en 

trygghet i sångerna eftersom barn och personal redan var bekanta med texter och 

melodier. Något som stämmer överens med Saffran, Loman och Robersons (2000) teori, 

att barn som redan är bekant med en sång känner igen den då barnet placerat den i sitt 

sångförråd från tidigare erfarenheter. I och med utvecklingen av barns sångförråd ges en 

möjlighet att sjunga sångerna i andra sammanhang under dagen, vilket deltagarna 
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bekräftade. I studien framkom att äldre sånger ger ett bra underlag för samtal och 

tillfälle att tillsammans med barn reflektera över nya ord. Ehrlin (2015) lyfter att samtal 

om sångtexter kan bli ett redskap för att stärka barns ordförråd, ordförståelse och olika 

begrepps betydelse. Stöd i att utveckla talspråk, ordförråd, intresse för och reflektion 

över texter finns även med som mål i förskolans läroplan (Skolverket, 2016). Baserat på 

studiens resultat använde barnen sångerna ur musikhandledningen även i den fria leken 

något som stärker Jederlunds (2011) påstående att musik, språk och lek hör ihop. 

Studien visar att det fanns delade åsikter om hur vida sångutbudet passade i just 

respondenternas barngrupper vilket vi anser är förståeligt då alla barngrupper har olika 

behov. En av respondenterna ansåg utbudet tamt för just den barngruppen då 

musikaktiviteter var något de använde ofta i sin verksamhet. Vi valde att använda 

tjugoåtta sånger för en bred variation utifrån barns olika utvecklingsområden, i syftet att 

något skulle passa för alla barns förutsättningar och behov. Att skapa ett pedagogiskt 

redskap anpassade alla kan ses problematiskt då det är svårt att utmana varje enskild 

individ. Om sångerna inte utmanar och stärker en barngrupp kan förskollärare eller 

barnskötare själva utveckla sångerna med musikhandledningen som inspiration. Något 

som Pramling Samuelsson et al. (2015) förespråkar då de belyser att det behövs en 

förståelse hos förskolläraren om vilket material som är lämpligt för barngruppen i det 

pedagogiska arbetet och vilka förmågor barn i olika åldrar utvecklar genom musik i det 

estetiska ämnet. Studien påvisar att sånger och lekar är ett bra verktyg att stärka barnens 

förmåga till turtagning, samarbete och barnens motorik, vilket stärker Ehlins (2015) 

teori om att musiklekar och sånger ger barn möjlighet att öva på att följa instruktioner, 

stärka sin koncentration och upptäcka sin betydande roll i grupp. 

Vi upplever att traditionella sånger överlag fungerar bra som material i 

musikhandledningen. Det är svårt att välja sånger som alla deltagare upplever 

utvecklande och tillgodoser alla barns behov men genom det traditionella sångerna 

erbjuds en bred variation där förskolläraren själv kan bestämma vilket material som ska 

användas. 

 

Utvecklingsruta 
 

I studien framkom att utvecklingsrutan har en positiv funktion i musikhandledningen, 

då den upplyser användaren om musikens betydelse i många olika områden. 

Musikaktiviteter stärker barn, inte bara inom det musiska utan även i andra 

utvecklingsområden vilket Calissendorff (2012) också poängterar då hon beskriver det 

musikaliska och de transfereffekter som uppstår genom musikaktiviteter. Studien visar 

att utvecklingsrutan uppmärksammar syftet till varför musik är en viktig del i barns 

utveckling och lärande. Utvecklingsrutan ger deltagarna möjlighet att förklara och förstå 

innebörden av förskollärare och barnskötares arbete i musikaktiviteter tillsammans med 

barn och tydliggör en koppling mot förskolans läroplan. Målen i förskolans läroplan 

uppmanar att barn ska ges chans att förstå och upptäcka sin omvärld samt kommunicera 

via uttrycksformer som till exempel musik, sång, dans och rytmik (Skolverket, 2016). 
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Studien uppvisade även att utvecklingsrutan gav en tydlig översikt över de specifika 

utvecklingsområden som önskades arbeta med i förskoleverksamhetens barngrupper. 

Enligt förskolans värdegrund ska barn erbjudas den stimulans och stöd barnet är i behov 

av (Skolverket, 2016).  

Baserat på studien resultat framkom information att utvecklingsrutan kan synliggöra 

barns utvecklingsområden. Med hjälp av utvecklingsrutan får förskollärare en tydlig 

bild över de utvecklingsområden sångerna bidrar till. Förskollärare och andra 

yrkesverksamma kan koppla sitt arbete till läroplanen och se de olika områden 

musikaktiviteter möjliggör för barns utveckling och lärande. 

 

Utformning 
 

Studien visar att musikhandledningen upplevs inspirerande baserat på häftets tips och 

idéer om sångernas olika utvecklingsmöjligheter vilket lyfter Jederlunds (2011) teori 

om att imitation, gehör, tal-, kropps- och musikspråk tar plats i musikaktiviteter. 

Skollagen (2010:800) uttrycker också att olika kunskapsformer ska ges plats i 

verksamheten, där barn får ta del av meningsfulla sammanhang som erbjuder en social 

samvaro vilket resulterar i trygghet, gemenskap och en vilja samt lusta att lära. Då 

lärarna genom musikhandledningens tips lär barn de olika rörelserna till sångerna eller 

sjunger texterna på ett annat språk utvecklar förskolläraren barnens kunskap och tar den 

till nästa nivå. Förskolläraren delar då med sig av sina egna erfarenheter som möjliggör 

för barn att nå nya musikaliska kunskaper något Ferm Thorgersen (2012) anser är en 

viktig del i ett pedagogiskt arbetssätt inom musik. I studien framkom att 

verksamheternas barngrupper visat nyfikenhet och intresse över musikhandledningen 

och Burnard (2015) förklarar att estetiska ämnen så som musik är viktiga för barn då de 

upplever glädje i deltagandet, något som resulterar i meningsfulla musik- och kulturella 

aktiviteter. Musikhandledningens bilder uppfattades meningsfulla då bildernas motiv 

skapade många samtal vilket uppfyller målen i förskolans läroplan då förskollärare ska 

stärka barns process att använda hela sin förmåga samt dela sina tankar och åsikter 

(Skolverket, 2016). Baserat på studiens resultat ansågs ackorden i musikhandledningen 

vara positivt dock uttrycktes också en besvikelse över förskollärarutbildningens 

bristfällighet i att lära ut att spela instrument. Hennessy (2000) menar att en bristfällig 

utbildning kan leda till en negativ inställning inom musikaktiviteter. 

Studien påvisar att musikhandledningen bjuder in till samtal, nyfikenhet och lärande 

mellan de olika deltagarna i musikaktiviteter och fungerar som ett meningsfullt redskap 

i barngrupper. Förskollärarna lyfter ackorden som något positivt även då de inte kunde 

spela något instrument själva. 

 

Musikhandledningen som ett pedagogiskt redskap i verksamheten 
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Studiens resultat visar att musikhandledningens rörelsesånger upplevs positivt, då barn 

också får möjlighet att använda sin kropp vilket enligt Calissendorff (2012) innefattar 

kroppslig musikalisk kunskap bestående av rörelse, fysik, uttryck samt att uppleva 

musik med hela kroppen. Det fanns delade åsikter om musikhandledningens innehåll av 

sånger och många ställde sig positiva och uttryckte en glädje till de traditionella 

sångerna medan ett par saknade modernare sånger. Vi baserade utbudet av sångerna 

utefter upphovsrättslagen som omfattar äganderätten av artister och deras verk. Det 

innebär att traditionella sånger utan upphovsman är fria att användas i det offentliga 

rummet, vilket passade vårt arbetes tidsram då nyare sånger behövde ett godkännande 

från upphovsmannen för att användas. Det framkom i studien att musikhandledningen 

är ett inspirerande och tilltalande material tack vare blandningen av rörelse- och 

leksånger. Lektipsen lyftes då de bidrog till att alla deltagare gavs möjlighet att använda 

och lära sig sångernas rörelser, även om de tidigare varit obekanta för deltagarna. Ehrlin 

(2015) menar att genom rörelser i musikaktiviteter utmanas barns motorik när de 

exempelvis härmar rörelser, hoppar, kryper eller går på tå. Studien visar att 

musikhandledningens bilder kan ses som ett bra redskap för visuellt stöd. Det framkom 

även önskemål om tecken till sångtexterna, något vi även haft uppe för diskussion under 

genomförandet. Vi valde bort att komplettera sångerna med tecken då det fanns en 

tidsram för när arbetet skulle lämnas in samt att projektet att skapa musikhandledningen 

skulle bli för stort. En respondent saknade ramsor i musikhandledningen då ramsor 

stärker barns fonologiska medvetenhet. Ehrlin (2015) belyser att barn skapar fonologisk 

medvetenhet med hjälp av rim, ramsor och sånger då de ges möjlighet att tolka språkets 

uppbyggnad, ljud och melodier. Det framkom i studien att en deltagare upplevde det 

som brist att bilderna inte gick att ta loss ur häftet för att användas som ett visuellt stöd. 

Respondenten gav sedan förslag på andra möjligheter för att stärka det visuella stödet 

något vi upplever positivt då musikhandledningen ska fungera som en inspiration och 

ett pedagogiskt redskap. 

 

Det pedagogiska redskapet som återkommande inslag i verksamheten 
 

Studien visar att musikhandledningen passar som ett återkommande verktyg i den 

dagliga verksamheten då den kan användas som ett hjälpmedel i utförande av planerade 

eller spontana musikaktiviteter tillsammans med barn. Materialet sågs även som ett 

underlättande redskap för vikarier och gav en möjlighet att visas upp för vårdnadshavare 

i syfte att förmedla kunskapen om musikens betydelse för barnen. I studien framkom 

förslag om att musikhandledningen kunde kompletteras med en CD-skiva alternativt 

länk med musik eller med fördel användas utomhus. Det framkom också att 

musikhandledningen redan nu används som ett återkommande redskap i den dagliga 

verksamheten då den upplevdes inspirerande. När vi läser att förskollärare och andra 

yrkesverksamma redan använder musikhandledningen dagligen anser vi att vårt mål 

med att skapa ett pedagogiskt redskap som bidrar till ett lustfyllt lärande för att nå 

läroplanens mål är uppfyllt. Även om inte alla respondenter kommer att använda 

musikhandledningen i sin dagliga verksamhet ser vi en vinst i att de ställer sig positiva 
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till det pedagogiska redskapet. Young (2003) menar att det är de möjligheter som 

tillhandahålls barn i förskoleverksamheten som är grundläggande för barns kompetens 

inom det musikaliska området något även Lindgren och Ericsson (2011) belyser. 

Lindgren och Ericsson hävdar också att förskolan som social verksamhet har stor 

betydelse för barns möjligheter i utvecklingen av musikalisk mening.   

 

Metoddiskussion 
 

Genom att använda enkät för att samla in data till studien kunde tidsramen hållas och 

alla respondenter gavs möjlighet att delta på samma premisser. Vi insåg vid 

analysarbetet att frågorna kunde ha formulerats på ett annat sätt då många respondenter 

gav svar som exempelvis ”bra”, något som är svårt att analysera när det saknas en 

förklaring om vad som upplevdes bra. I en annan fråga bad vi respondenterna skriva för 

och nackdelar med musikhandledningen, något som resulterade i att de flesta 

respondenter endast skrev fördelar. Frågan borde istället delats upp till två separata 

frågor. Studiens tillförlitlighet kan ifrågasättas då respondenterna gav mest positiv 

kritik, var det för att vara snälla mot oss? 

Genom att välja förskolor i vårt närområde samt lämna dokumenten personligen gavs 

deltagarna tillfälle att ställa frågor om undersökningen, något vi upplevde som en bra 

strategi då det också gav oss möjlighet att informera och förklara de etiska aspekterna. 

Vi upplever att genomförandet av att skapa musikhandledningen gick bra utifrån den 

tidsram som gavs. Vi har fått en del tips och förslag från våra respondenter hur 

musikhandledningen kan utvecklas, genom att tillföra tecken eller löstagbara bilder till 

varje sång kan det visuella stödet stärkas. Musikhandledningen kan även kompletteras 

med en länk alternativt en CD-skiva där deltagarna kan höra de olika melodierna. 

Genom att ändra utbudet av sånger och lägga till rim och ramsor kan 

musikhandledningen förnyas och anpassas för att stärka andra utvecklingsområden och 

behov. Vi upplevde kodning som ett bra verktyg att använda i analysprocessen då det 

gav oss en tydlig överblick över respondenternas svar.  

Syftet med studien har varit att skapa en musikhandledning som kan användas som ett 

pedagogiskt redskap och göra förskollärare och barnskötare uppmärksamma på 

musikens betydelse för barns utveckling och lärande. Efter att ha undersökt hur 

musikhandledningen mottagits i verksamheten visade resultaten att musikhandledningen 

kan användas som ett pedagogiskt redskap i förskoleverksamheten. Genom studiens 

resultat anser vi att musikhandledningen innehåller både styrkor och brister. I de styrkor 

respondenterna förmedlar ser vi att musikhandledningen kan fungera som ett 

pedagogiskt redskap i verksamheten och genom bristerna ser vi hur produkten kan 

vidareutvecklas. 
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Bilagor 
Här presenteras arbetets missivbrev, enkät till förskollärare och barnskötare samt 

Musikhandledningen. 

 

Bilaga 1 - Musikhandledning  
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Bilaga 2 - Missivbrev 
 

Hej förskollärare/barnskötare 

 

Vi är två förskollärarstudenter som heter Jessica Sahlberg och Helene Lindholm som 

läser vår sista termin på Högskolan i Gävle. Vi är mitt upp i vårt examensarbete i 

pedagogik med inriktning på musik i förskolan.  

 

Syftet med studien är att undersöka om förskollärare känner sig tryggare i sitt ledarskap 

samt ökar sin förståelse av barns utvecklingsområden genom musikaktiviteter med hjälp 

av en musikhandledning. Vi vill även se om handledning kan främja och uppmuntra till 

fler musikaktiviteter i förskolan.  

Studien innefattar en musikhandledning som vi tillverkat utifrån traditionella 

barnsånger. I handledningen får du en överblick av de utvecklingsområden sånger kan 

bidra till när det kommer till barns utveckling och lärande. Vårt önskemål är att du 

tillsammans med dina kollegor använder er av handledningen i musikaktiviteter för att 

sedan svara på en utvärdering i enkätform.  

 

I vår undersökning kommer ni som deltar vara anonyma då svaren läggs i vita kuvert. 

Svar och resultat kommer att samlas in och behandlas så att obehöriga inte kan ta någon 

del av dem.  Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien utan särskild 

förklaring. Den färdiga studien kommer att finnas på Högskolan i Gävle biblioteks 

databas DIVA. 

 

Enkäter tas tacksamt emot den 15/10 - 2018 

 

 

Helene Lindholm, Mail, Telefonnummer 

 

Jessica Sahlberg, Mail, Telefonnummer 

 

Handledare  

Cresantus Biamba, Mail 
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Bilaga 3 - Enkät 
 

Utvärdering av musikhandledning 

 
1. Upplevde du/ni musikhandledningen som ett bra redskap för musikaktiviteter 

tillsammans med barn? För och nackdelar. 

 

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

—————————————————— 

 

2. Hur upplevde du/ni att sångerna passade er verksamhet? 

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

—————————— 

 

3. Vad tycker du/ni om utvecklingsrutan? Fyllde den någon funktion? 

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————
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———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————— 

 

4. Upplever du/ni musikhandledningens utformning tilltalande? 

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————— 

 

5. Skulle du/ni använda musikhandledningen fler gånger i er verksamhet? 

Varför?/Varför inte? 

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————— 


