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Abstract 

Title: Are we born gifted or can we learn and teach our children to be musically interested? 

Author: Sofie Wingren 

Keywords: Baby rhythmics, fetal development, musicality, sounds  

The aim of this study is to evaluate how we influence the development of musicality in child-

ren. The study included 30 persons divided into three groups (ten members in each group). 

Group 1 consisted of pregnant women. Group 2 consisted of parents of babies age 0 to 1 year 

old and group 3 teenage parents. 

The study was designed to evaluate the importance of music for the fetus during pregnancy 

and also to see when babies start to listen and learn music. 

The results show that music is important for almost every child. Parents use their voices to 

talk or sing to calm the baby during pregnancy and the first year. Voices and songs that are 

familiar to the child can both be calming and joyful. 

 

Titel: Kan vi påverka barns musikaliska utveckling? En undersökning om fostrets samt 

spädbarnets mottaglighet för musikaliska intryck. 

Författare: Sofie Wingren  

Sökord: Spädbarnsrytmik, fosterutveckling, musikalitet, ljudpåverkan    

Vad är det som formar och utvecklar musikalitet, föds vi med gåvan eller kan vi lära oss och 

våra barn att själva bli musikaliska?  

I denna studie vill jag försöka ta reda på om och hur vi kan påverka barns musikaliska utveck-

ling. I min undersökning ingår tre olika målgrupper, 10 gravida kvinnor, 10 spädbarnsföräld-

rar samt 10 tonårsföräldrar. 

Jag ville framförallt ta reda på hur tidigt barn lär sig att lyssna och lära, och belysa musikens 

betydelse under fosterstadiet samt spädbarnsåret.   

Resultaten av min undersökning samt de efterforskningar jag har gjort visar att musiken har 

en betydande roll hos många barn. Blivande mammor och föräldrar använder sig av sin röst, 

sång och musik under både graviditeten och spädbarnsåret. Röster och sånger som barnet 

känner igen kan verka både lugnande och glädjande. 
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1. Inledning 

Jag ser en mamma hålla ett barn i sin famn. Hon lutar sig över barnet, vaggar det varsamt 

och nynnar på en välkänd melodi. Barnet som nyss skrek hejdlöst lugnar snabbt ner sig, och 

somnar så småningom medan mamman fortsätter att nynna.  

Jag tänker på alla de gånger jag själv suttit precis så, med min son i famnen tätt intill, medan 

jag sjungit ”Sov i ro, somna in, i vaggan så fin…” Det är något magiskt med musik och med 

röster. Redan under småbarnåren lärde jag mig att barn blir lugna av musik. Jag minns att jag 

ofta vaggade mina dockor i famnen och sjöng små visor för dem, precis så som jag sett 

mamma göra med min lillebror. Vi vet redan att barn reagerar på mammans röst, den välkän-

da rösten sedan fostertiden skapar trygghet hos spädbarnet.   

Men hur tidigt kan vi egentligen påverka barnens musikintresse, finns det hos alla från början 

och är vårt ansvar att vårda och utveckla, eller är det ett biologiskt arv som skapar så kallade 

”musikaliska underbarn”?  

Intresset för detta ämne har egentligen alltid funnits hos mig. Så långt jag kan minnas har jag 

varit omgiven av musik, och har egentligen aldrig reflekterat så mycket över mitt eget musik-

intresse. Jag började spela cello i tidig ålder, och sedan följde musikklasser, musikgymnasiet 

och till sist musikhögskolan. Det var liksom en självklar väg jag skulle gå, men jag hade ald-

rig någon dröm om att bli känd eller spela i någon stor orkester. Vi spelar inte för någon an-

nans skull, vi spelar för vår egen, löd mitt motto, och nog har jag levt efter det, även om jag 

då och då hamnat i svackor och tröttnat på mitt eget musicerande.  

Jag har i perioder under min uppväxt lagt ner cellospelet, men då ersattes det av desto mera 

sång, pianospel eller annat musicerande. Det är inte förrän nu jag inser att jag inte kan leva 

utan musiken. Men finns det någon som kan leva utan musik? 

Jag själv har vuxit upp i en musikalisk familj som arbetar med musik, och många gånger har 

jag ställt mig frågan om jag skulle utbildat mig inom just detta även om jag inte kom från en 

familj med musikalisk bakgrund. Tanken blev ännu starkare då jag själv fick barn, och fun-

deringar kring hans eventuella framtida intresse inom musik kom upp. Hur viktiga är vi för-

äldrar när det kommer till barnets musikaliska utveckling? Kan vi överhuvudtaget göra något 

för att väcka ett intresse, och hur tidigt påverkas barnen av musik och sång? 

Dessa frågor vill jag försöka svara på i denna uppsats. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att ta reda på om och i så fall hur tidigt vi kan påverka barns musi-

kalitet och musikaliska intresse. Med hjälp av den teoretiska litteraturen inom området samt 

en egen undersökning riktad till gravida, spädbarnsföräldrar samt tonårsföräldrar, hoppas jag 

kunna ta reda på om det finns något samband mellan det musikaliska barnet och hur det på-

verkats av musik under fosterstadiet samt under spädbarnsåret.  

1.1.1 Frågeställningar jag önskar besvara: 

1. Ser man samma reaktion hos alla foster när musik spelas? 

2. Kan man redan hos spädbarnet märka en tydlig skillnad på intresse för musik, eller musik-

genre? 

3. Kan tonåringar minnas musik eller sånger som spelades redan under spädbarnsåret? 

4. Är musikalitet medfödd, eller kan vi själva påverka barns gehör och förmåga att lära sig 

hantera ett instrument?  
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2. Litteraturfördjupning 

Jag kommer i mitt teorikapitel att försöka ta reda på vad den befintliga forskningen säger om 

barns musikaliska utveckling. Jag vill också se om det finns några undersökningar gjorda på 

foster samt spädbarn vad gäller deras registrering av ljud och melodier, för att senare kunna 

jämföra med min egen undersökning. Vad säger forskningen och hur står den i relation till 

föräldrars uppfattning av deras barns musikaliska förmåga?  

2.1 Det ofödda barnets ljudregistrering 

Redan för 1000 år sedan fanns det barnmorskor. Deras huvudsakliga uppgift var inte att kon-

trollera moderns eller barnets fysiska hälsa, utan att lugna modern och därigenom det ofödda 

barnet. Man ansåg alltså redan då att det fanns en direktlänk mellan modern och fostret, där 

moderns välmående hade stor betydelse för barnet i magen (Neuman & Lind, 1987).  

Denna uppfattning förändrades dock, och för 100 år sedan trodde man att livmodern var en 

ogenomtränglig barriär, utan inre eller yttre påverkan. Detta motbevisades ganska snart ge-

nom att man kunde registrera att fostrets hjärtfrekvens ökade när det utsattes för höga ljud. 

Barnet kan inte uttrycka sina känslor under fosterstadiet, och än mindre minnas och återberät-

ta dem när de sedan är födda, vi får således lita på mammornas berättelser och upplevelser 

samt den avancerade teknik vi har idag för att kunna registrera och avläsa fostrets rörelse-

mönster i livmodern. 

Ända fram till slutet av 80 - talet trodde man att fostret omgavs av kraftigt surrande. Idag har 

vi en helt annan bild av barnets uppfattning av ljud i magen. En undersökning gjord av An-

thony DeCasper och William Fifer år 1980 visar att nyfödda barn faktiskt reagerar på omgiv-

ningens olika ljud. I undersökningen deltog tio nyfödda barn som studerades under första lev-

nadsdygnet. De fick suga på en napp som var direkt kopplad till en bandspelare. Sög de på ett 

visst sätt hördes mammans röst i bandspelaren, och sög de på ett annat sätt hördes en annan 

kvinnas röst. Åtta av de nyfödda barnen sög på nappen så att de framkallade moderns röst i 

bandspelaren, en sög så att den andra kvinnans röst hördes, och en sög på olika sätt så att man 

inte kunde utläsa vilken kvinna denne föredrog att lyssna på (Björkvold, 1991). 

Björkvold (1991) skriver även om en annan undersökning gjord av De Casper och William 

Fifer där man bad tio pappor prata så mycket som möjligt med sina nyfödda barn, och mätte 

sedan efter två dygn med hjälp av samma apparatur som i den tidigare undersökningen, men 

denna gång med pappans röst. Efter två dygn fann man ingen preferens hos spädbarnen, inte 

heller efter fyra dygn, men däremot efter några veckor. Skillnaden ligger alltså i att barnen 

under fostertiden i större utsträckning blivit exponerade för mammans röst. I ett senare expe-

riment testade man tolv nyfödda barn. De fick då välja mellan att framkalla mammans hjärt-

ljud eller pappans röst. De allra flesta barn sög på ett sådant sätt att de hörde mammans hjärt-

ljud. Av dessa undersökningar kan man alltså utläsa att spädbarnen föredrar att lyssna på de 

ljud de känner igen ifrån fostertiden. Erfarenheten av vissa ljud före förlossningen är tillräck-

ligt viktiga för att påverka vad barnen föredrar att lyssna till efter förlossningen.  

2.2 Ljud, rörelse och rytm 

Björkvold (1991) skriver om grundelementen för alla musiska varelser, ljud, rörelse och rytm. 

Dessa är präglade i kroppen redan under fosterstadiet. Slår man två grytlock mot varandra 

framför en gravid kvinna reagerar barnet oftast med en spark, och allt som oftast berättar ha-
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vande kvinnor att barnet reagerar genom rörelse på kvällen när kvinnan lagt sig för att sova. 

Man tror att fostret föredrar att vaggas med i den gungande, rytmiska rörelsen av när kvinnan 

går. 

Vi vet att fostret kan höra långt innan modern själv kan känna respons ifrån barnet. Björkvold 

(1991) nämner en studie gjord av Verny, (1982) och Eisenberg, (1976) som visar att man re-

dan ifrån sjätte månaden kan mäta en ökad hjärtfrekvens vid ljudstimulans till fostret. Till en 

början är fostret endast mottagare av ljud, de omgivs av ljud ifrån röster, musik, skrammel 

och hjärtslag som träffar hela barnakroppen genom vibrationer ifrån fostervattnet. Dessa ljud 

utgör en total kroppslig erfarenhet hos det ofödda barnet. Någon gång mellan havandeskaps-

vecka 28 och vecka 35 förändras detta ljudmottagande till ett mer aktivt lyssnande. Fostret 

börjar nu registrera olika ljud, och man anser att fostrets nervbanor är lika utvecklade som hos 

det nyfödda barnet. Detta innebär att fostret kan börja lagra ljud i långtidsminnet och på så vis 

minnas och känna igen olika röster, sånger, sagor och andra ljudintryck (Björkvold, 1991). 

Björkvold, (1991) skriver om en undersökning gjord av DeCasper, Maugais, Lecanue, Grani-

er-Deferre & Busnel, 1986, där man registrerade fostrets puls och blodtryck då modern läste 

en saga som lästs långt tidigare under graviditeten. Man kunde då upptäcka systematiska för-

ändringar hos fostret. Detta bekräftar fostrets minneskapacitet och känsla för rytm redan före 

födelsen (ibid.).  

2.3 Det musikaliska modersmålet 

Befintlig forskning visar att skiftningar i moderns psyke påverkar barnet indirekt. Dessa emo-

tionella förändringar påverkar nämligen moderns rörelsemönster, röstkvalité och språk. Om 

modern är glad och sjunger utsöndras endorfiner (”välmåendehormoner”) som även når fost-

ret. Fostret kan alltså redan tidigt ”lära känna” sin moders personlighet och humör (Björkvold 

(1991).  

Mammans egen röst är det viktigaste verktyget för att nå fram till barnet, trots att det förmod-

ligen är en annan röst än den barnet kommer att höra efter födelsen eftersom ljudet filtreras 

genom benstomme och fostervatten. Andra röster uppfattas inte lika lätt, eftersom man måste 

upp i 70 till 80 decibel för att tränga igenom fostervatten och fosterhinnor in till livmodern 

(Eulau, 2006).  Det är dock viktigt att pappan pratar med sitt ofödda barn, eftersom hans röst 

påverkar mamman och således indirekt även barnet. Mamman är dock den primära länken till 

fostret, där hon med hjälp av musiken i sin röst i form av tonfall, rytmer, tempi och dynamik 

kan påverka barnets sinnesstämning i magen, och lägga grund för den sociala utvecklingen. 

Detta kallas för fostrets ”musikaliska modersmål” (Neuman, S, Lind, J, 1987). 

2.4 Sångens och rytmens betydelse 

Under de första månaderna av havandeskapet ligger fostret omgiven av fostervatten och kan 

röra sig fritt i livmodern. Rörelserna som barnet själv åstadkommer, samt de rytmiska rörel-

serna av att hjärtat slår får hela fostret i gungning. Detta utvecklar fostrets nervbanor såsom 

balanssinne och uppfattningsförmåga. Under den senare delen av havandeskapet blir det 

trängre i livmodern, fostret ligger oftast i huvudbjudande ställning och har inte samma rörel-

seförmåga längre. Eftersom fostret ligger tätt mot livmoderns väggar är det moderns rörelser 

som tar över utvecklingen av barnets nervbanor och känselceller.  
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Ljud, rytm och rörelse har därför stor betydelse för oss människor redan under fosterstadiet, 

både fysiskt och psykiskt. Vi föds som musiska människor, redo att utveckla vår musikalitet 

och våra sociala färdigheter (Björkvold, 1991).  

Denna process är dock inte något som man ska anse som färdigutvecklad vid en viss ålder, vi 

lär så länge vi lever. Det är emellertid viktigt att lägga en bra grund för våra barn, och ett gott 

råd till blivande föräldrar myntat av den svenske professorn i pediatrik samt vetenskapsman-

nen John Lind (1981) lyder: ”Sjung för ditt ofödda barn” (s.17). 

Vi i västerländska länder har länge trott att barnen behöver lugn och tysthet när de kommer ut 

i verkligen livet. Vi ordnar med vaggor/spjälsängar och tystar ner omgivningen när barnen ska 

sova. Det lilla barnet som under nio månader ständigt varit omgiven av rytmen ifrån mam-

mans hjärtslag, andning och rörelser hamnar plötsligt i en främmande och annorlunda värld. 

Undersökningar har visat att barn i Afrika, Asien och andra kontinenter där man bär med sig 

barnet på ryggen skriker mindre än barn i västerländska länder. Detta tror man beror på att 

barnets övergång ifrån fosterlivet till jordelivet blir ”mjukare”, de behåller närheten och ryt-

men ifrån mammans eller pappans rörelser. Vi har dock en inbyggd instinkt att hålla våra barn 

nära hjärtat, detta vet man efter att ha gjort undersökningar på högerhänta samt vänsterhänta 

mammor. I 80 % av fallen höll mammorna barnen i vänster arm, nära hjärtat. En annan under-

sökning bekräftar fenomenet, där testades ett antal flickor i förskoleåldern när de lekte med 

sina dockor. Även här höll majoriteten av flickorna dockorna i sin vänsterarm (Neuman, S, 

Lind, J 1987).  

En annan tolkning av detta kan vara att kvinnor är bra på att göra flera saker samtidigt. Medan 

man bär eller ammar sitt barn kan man använda högerhanden till att laga mat, städa eller skri-

va. 

2.6 Barnet talar till oss 

Neuman och Lind (1987) skriver också om det naturliga i att spädbarnet skriker. Det välkända 

födelseskriket är något alldeles speciellt, det skapas av att barnet drar in luft i sina lungor för 

första gången och det kraftiga luftflödet som skapas gör att barnet skriker när det tar sina för-

sta andetag. Detta skrik är självklart det allra ljuvligaste skrik man kan höra som nybliven 

förälder, den allra första kommunikationen man får med sitt barn. Det finns dock en mängd 

olika sorters skrik som man som förälder kan försöka lära sig att höra skillnad på. Det finns 

trötthetsskrik, hungersskrik, smärtskrik och otålighetsskrik. Barnet talar till oss - sina närmas-

te, för att på sitt sätt försöka förklara vad som är fel. I vissa fall skriker barnet utan att vi för-

äldrar kan förstå vad som är fel, och detta stressar ofta nyblivna föräldrar. Man tror att barnets 

skrik i detta fall är en mekanism som startat och som barnet själv inte lärt sig att ”stänga av” 

(precis som när barnet lärt sig att gripa, de griper långt före det lär sig att släppa taget). Testar 

man då att skrika till högre än barnet skriker kan det resultera i att barnet tystnar.  ”Chocken” 

som barnet upplever av det plötsliga ljudet kan i dessa fall få barnet att för en sekund tappa 

andan och resultera i att det mekaniska skrikandet bryts. Man får dock vara vaksam vid alla 

sorters skrik, det är spädbarnets enda kommunikation till sina närmaste, och i de flesta fall vill 

de berätta något med sitt skrikande (Neuman, S, Lind, J 1987).   
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2.7 Musikens betydelse 

Barn har en otrolig förmåga att uppfatta olika ljud och nyanser och deras ljudupptaglighet är 

långt större än oss vuxnas. De kan höra låga och höga frekvenser som hos oss inte registreras, 

och lär sig att känna igen ljudet av en bil, katt eller hund långt innan de kan uttrycka det med 

ord. Många föräldrar har också märkt av att barnet blir stressat eller kinkigt om man själv är 

stressad eller nervös över något. De känner av sinnesstämningen genom sättet man talar till 

dem eller någon i närheten, nyanserna i talet är betydelsefulla och uttrycker mer än vi kanske 

tror. Även harmoniska och lugna känslor överförs till barnen genom att man talar till det lugnt 

och stilla. Många lägger i ren instinkt upp rösten i ett högre läge och pratsjunger nyanserat till 

barnet.  

Under de första åren i barnets liv är även inlärningsförmågan på topp, barnen registrerar alla 

ljud och nyanser och har därför allra störst möjlighet att under dessa år lära sig att tala fler 

språk än modersmålet. Självklart kan man även som äldre lära sig ett nytt språk, men nyan-

serna i språket förändras och arbetet det krävs att lära sig blir större, dessutom uppkommer en 

brytning som gör att man hör att det inte är personens modersmål som talas. 

Med andra ord, barnet är som allra mest mottagligt för inlärning under dess första år i livet, 

och musiken som ofta kommer innan talet är viktigare än många tror. En del föräldrar påstår 

att de inte ”kan” sjunga och därför avstår. Detta är dock ett stort misstag då förälderns röst för 

barnet är den alldeles perfekta, de känner igen rösten, blir trygga och lyssnar mer till nyanser-

na och de välbekanta rösterna än till förälderns tonsäkerhet (Neuman & Lind, 1987).   

2.8 Omusikaliska barn 

”Det finns inga omusikaliska barn” (Neuman & Lind, 1987, s.34). Detta uttryckte den danska 

kompositören Carl Nielsen under sin levnadstid. En musikalisk begåvning såsom tonsäkerhet 

och virtuositet är inte nödvändig för att barnet ska lära sig att tycka om musik.  Det viktigaste 

är att väcka ett intresse för musik hos barnen, och detta är något som alla föräldrar kan göra. 

Genom att lyssna på musik på radio, cd eller sjunga/spela själv stimulerar man barnets intres-

se till att lyssna och förstå musik. Musikalitet behöver alltså nödvändigtvis inte innebära att 

man kan sjunga eller hantera ett instrument, utan lyssnandet och den musikaliska förståelsen 

är minst lika viktig. Genom musik kan vi uttrycka känslor, det är antagligen det starkaste red-

skap vi har för att visa vår sinnesstämning för de allra minsta barnen som ännu inte förstår 

ord. Genom den egna känsla vi får när vi lyssnar på en särskild sång/låt skapas en direktlänk 

till barnet där känslan överförs. 

En undersökning gjord i Sydamerika visar att man kan påverka barnens musikaliska utveck-

ling långt innan de har lärt sig tala. I undersökningen ingick tre familjer där två familjer re-

gelbundet sjöng visor och ramsor för barnen. Redan vid 4 månaders ålder härmade barnen 

genom att jollra i samma tonläge som föräldrarnas sång. Vid 9-12 månaders ålder låg båda 

barnen och nynnade på delar av melodierna de hört sedan födseln. Det tredje barnet, som inte 

hade någon förälder som sjöng, uttryckte sig heller aldrig i någon form av sång eller melodi. 

(Neuman & Lind, 1987). 
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2.9 Rytmen i blodet 

Besöker man någon gång ett land eller en kontinent där man kan ha möjlighet att stöta på 

folkgrupper som lever i harmoni med naturen, får man förhoppningsvis uppleva deras ritualer, 

danser och sånger. Där används hela kroppen som redskap för att skapa musik, man dansar, 

spelar på rytminstrument och sjunger samtidigt. Ofta blir man imponerad över de små barnens 

rytmkänsla och dessa barn beskrivs ofta ha ”rytmen i blodet”. Detta är dock något även vi i 

Sverige skulle kunna ge våra barn. Problemet är att vi i Europa är för blygsamma för att 

”släppa loss” och ge våra små barn den totala upplevelsen av att röra sig, sjunga och spela 

tillsammans (Neuman & Lind, 1987). 

Små barn utforskar ljud genom att hamra i tallriken, klappa händerna mot varandra, stampa i 

takt med musiken eller på ett eller annat sätt åstadkomma ljud ihop. I början kanske det bara 

omfattar 4-5 regelbundna slag, men efter några veckor har barnet utvecklats och slagserien 

kan klara upp till 20-25 regelbundna slag. Detta kallas barnets ”grundslagskänsla”. En slags 

energikoncentration skapas, genom att banka skeden i golvet en gång flyger armen upp av 

kraften och ännu ett slag skapas när armen åter faller ner. Samma fenomen sker när barnet tar 

sina första steg, eller lär sig att cykla. Har man väl tagit det första steget eller tramptaget 

kommer det andra för det mesta av sig själv. Det är kroppens egen motorkraft, och precis som 

förmågan att andas är grundslagskänslans kraft en del av oss. Uppmuntrar vi detta och deltar i 

den totala ljudupplevelsen kan även våra barn fortsätta att utveckla den rytm och pulskänsla 

som finns någonstans inom varje människa (Hammershöj, 1997). 

2.10 Kommunikation mellan spädbarn och förälder 

Största delen av den känslomässiga kontakten mellan en förälder och dess spädbarn sker med 

hjälp av ljud. En god känslomässig kontakt skapar därför en större ljudutveckling och hjälper 

barnet att lära sig fler ljud. Redan från födseln kan barnet urskilja moderns röst från andra. 

Det är därför viktigt att modern tidigt börjar kommunicera med sitt barn, använda rösten i 

olika tonlägen, härma barnets ljud och sjunga/tala så mycket som möjligt till sitt barn. Det är 

på detta sätt vi kommunicerar med spädbarnen. Det viktigaste är inte hur ”vackert” man 

sjunger utan hur uppmärksamt och glädjefullt vi svarar på barnets olika ljud. Som tidigare 

nämnt är förälderns känslomässiga tillstånd något som förmedlas till barnet. Den känslomäs-

siga kontakten mellan barnet och den vuxne måste fungera bra för att barnet ska kunna ut-

vecklas normalt. Tryggheten man ger sitt spädbarn genom kroppskontakt är en förutsättning 

för att barnet ska kunna uppfatta förälderns röstnyanser och imitera dem.  

Genom att sjunga till barnet om det man håller på med, prata i olika tonlägen, samt använda 

ramsor och olika kroppsrörelser skapas en tillit och trygghet mellan dig och ditt barn. Inte att 

förglömma är att alla barn är olika, utvecklas olika och är egna individer med sina speciella 

möjligheter. Förälderns uppgift är att uppmuntra barnet att leka med sin röst och kropp utefter 

barnets enskilda behov och dagsform (Hammershöj, 1997). 

2.11 Klangernas betydelse   

Idag finns mängder av leksaker att välja mellan i affärerna. Många leksaker riktade till mindre 

barn innehåller musik eller klanger. En skallra som rasslar när man skakar den, en telefon 

med mängder av ringsignaler eller en leksaksnalle som piper när man trycker den på magen. 

Även instrument såsom miniflyglar, plastflöjter eller leksaksgitarrer har blivit populära, men 

frågan är om föräldrar ser till det egentliga syftet med dessa leksaker. En leksak med ett 
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glammigt yttre, snygga färger och detaljer, men som är fruktansvärt ostämt eller saknar ljud 

helt kan locka vilken förälder som helst att köpa leksaken trots ett högre pris än en enklare 

modell med bättre ljud. Om syftet med leksaken är att barnet ska spela på instrumentet och 

leka med ljuden och klangerna borde man alltså satsa på ett instrument med mer verklighets-

liknande ljud. Man tror nämligen att klangen är viktigare än utseendet för barnet, variation på 

melodier är också något många föräldrar glömmer. Att köpa tio olika leksaker med varierande 

utseende, men med en och samma melodi stimulerar alltså inte barnets ljudintresse.  

Givetvis kan man köpa dessa leksaker om syftet med leksaken är att hamra, banka och slå, 

men då kan man å andra sidan lika gärna köpa en leksak med just detta syfte.  (Kuntzel-

Hansen, 1976) 

Ett samtal mellan en mamma och hennes sexåriga dotter demonstrerar att även yngre barn är 

kritiska vid val av klangleksaker: 

M: Bengt vill alltså ha något att spela på i födelsedagspresent. Vad ska vi köpa till honom? 

D: En trumpet kanske? En med knappar.   

M: Varför? 

D: Jag har sett en i varuhuset. Den blänker så vackert och har fyra olika toner.  

M: Hur vet du det? 

D: Tomas har en. Tonerna blir ljusare och ljusare. 

M: På en blockflöjt är det tvärtom, där blir tonerna mörka. 

D: Ja, därför att jag håller för hålen. 

M: Ska vi köpa en trumpet då? 

D: Ja! 

M: För de fyra tonernas skull? 

D: Tonerna är så bra! 

M: Jo, det stämmer. 

M: Gör de inte alltid det då? 

D: Karin har en som bara har målade knappar. 

M: Och dem kan man inte trycka ner? 

D: Nej! 

M: Karins trumpet har alltså bara en ton? 

D: De har bara målat på knapparna, tre olika färger. 

M: Om jag såg den i affären skulle jag kanske inte veta att den inte har tre olika toner. 

D: Ja, för Karins mamma sa att hon inte visste det. Det är ju fusk. 
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M: Vad ska vi göra om vi råkar ut för det? 

D: Vi prövar! 

M: Jag tror inte att man får det i affären. Vi kan ju fråga expediten. 

D: Vi kan ju fråga om trumpetknapparna bara är målade eller om det blir riktiga toner.  

M: Ja, det är det bästa, kom, vi går genast!  

(Kuntzel-Hansen, 1976, s.28) 

2.12 Hinder 

Givetvis kan det finnas hinder i den musikaliska utvecklingen, men allt som oftast beror detta 

på yttre faktorer och inte på biologiskt arv. Ett exempel som Schenck (2000) tar upp kanske 

mest handlar om äldre barn, men knyter även an till föregående kapitel. Prioritet nummer ett 

för att barn ska kunna utvecklas optimalt och dessutom behålla sitt intresse för musicerandet 

är att de har tillgång till ett bra och välfungerande instrument. Många förringar barnets förmå-

ga att höra skillnad på klangen från ett välklingande instrument av högre kvalitet och ett in-

strument i dåligt skick med metallisk ton och missljud. Barn lyssnar kanske mer kritiskt än 

oss vuxna och kan med ett dåligt instrument tappa intresset i tron om att de inte kan spela, 

eftersom det låter illa från deras instrument.  

Kanske är barnets första instrument det allra viktigaste för att så glädjen i att musicera samt 

öka självförtroendet hos den lilla nybörjaren. Även instrumentet i sig kan vara i vägen för 

elevens musikaliska utveckling. Ett barn som har sjungit och dansat i hela sitt liv, och sedan 

får ett instrument i handen som de först och främst ska lära sig att få ton på kan lätt tappa in-

tresset eftersom deras musikalitet utan instrumentet ligger längre fram än musikaliteten till-

sammans med instrumentet. Som lärare och förälder är det därför viktigt att koppla samman 

sång, rytm, dans och instrument så att barnet får chans att uttrycka sin musikalitet på flera 

olika sätt, både hemma och på spellektionerna (Schenck, 2000).  

Det mentala hindret är det allra vanligaste hos vuxna. Många har hört från någon annan att 

man sjunger falskt eller brummar, och i allra värsta fall har en lärare bett eleven i kören att 

mima eftersom eleven förstör körklangen. Dessa kommentarer kan sätta spår för resten av 

livet och hämma den musikaliska utveckling som alla människor har rätt till. ”Jag-kan-inte-

sjunga-kören” i Göteborg är ett klassiskt exempel på att miljön och omgivningen inverkar på 

den musikaliska utvecklingen. De startade som en kör med sångglada vuxna som trodde sig 

inte kunde sjunga, men med hjälp av en inspirerande och varm miljö, och en positiv attityd 

ifrån körledaren visade det sig att kören visst kunde sjunga, och fick slutligen byta namn till 

”Oj-då-jag-kunde-sjunga-kören”. Hos dessa korister är det alltså självtvivlet som satt stopp 

för den musikaliska utvecklingen, och genom att bryta de negativa tankarna, omge sig med 

folk som uppmuntrar, inspirerar och delar glädjen i att musicera utvecklas man också opti-

malt. Givetvis är det viktigt att vi redan från start, alltså under barnets första levnadsår, stärker 

jag-kan-känslan hos barnet och uppmuntrar, gläds, sjunger och skrattar tillsammans med bar-

net i deras fantastiska upptäcktsfärd bland ljud och melodier (Schenck, 2000). 
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2.13 Att lyssna 

Som nämnts tidigare har det nyfödda barnet redan en välutvecklad hörsel, och har så haft re-

dan de sista månaderna i fosterlivet. De har även en utmärkt förmåga att härma. Barnet lär sig 

på detta sätt. De första signalerna barnet får efter födseln är ljudet ifrån moderns röst. Efter-

som hörseln till en början är mer utvecklad än synen är det genom vår sång och vårt tal vi 

lättast får våra barn att känna igen sig och känna trygghet. Så småningom utvecklas även bar-

nets syn och många föräldrar brukar lära sina barn hur man räcker ut tungan, eller vinkar. Pre-

cis lika viktigt är det att fortsätta lära barnet att skapa ljud och melodier, just genom att härma. 

Barnet lyssnar och tar in, det tar bara lite tid innan det svarar. Ibland är vi vuxna för stressade 

och otåliga för att vänta på svaret, vi tror att barnet inte är intresserad eller inte kan härma 

våra ljud, men ger vi oss och barnet tid får vi så småningom respons. Imitationen är lustfylld 

för både barn och förälder, och för barnet är detta ett sätt att umgås på. Det är ett mänskigt 

fenomen som skapar en känsla av intimitet, precis såsom ögonkontakt är den en länk mellan 

barnet och föräldrarna (Hwang, 1999). 

2.14 Arv och miljö 

Vilket påverkar mest – arv eller miljö? Zamore (2006) skriver att de flesta forskare idag är 

eniga om att dessa begrepp samverkar med varandra, och att det är omöjligt att skilja dem åt. 

Miljön – det vill säga de yttre faktorer som barnet påverkas av, kan vara föräldrarnas, kompi-

sarnas, mormor eller farmors sätt att förhålla sig till barnet. Miljön är självklart inte det enda 

som formar barnet, det biologiska arvet har minst lika stor del. Om ett barn är väldigt lik sin 

mamma till sättet kan det vara svårt att avgöra om detta beror på det genetiska arvet eller den 

sociala miljön, eftersom barnet ofta umgås mycket med sin mamma.   

Ett annat sätt att se det på är att miljön formar arvet. Med andra ord betyder det att man föds 

med olika förutsättningar (genetiskt arv) men det är de yttre faktorerna (miljön) som avgör om 

och hur dessa ska utvecklas. En del förutsättningar förstärks och en del försvagas (Zamore, 

2006) . 
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3. Metod 

I detta kapitel beskriver jag skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ undersökning, samt 

vilken av dessa metoder jag använt mig av i min undersökning. Jag beskriver även studiens 

tillvägagångssätt närmare samt presenterar mina målgrupper.    

3.1 Kvalitativ eller kvantitativ undersökning? 

För att bearbeta insamlad information finns två olika metoder att använda sig av; kvalitativ 

eller kvantitativ bearbetning. 

Den kvantitativa metoden innebär att man använder sig av statistiska och numeriska analyser. 

Man samlar in en större mängd information och tolkar dessa genom statistiska analyser. I den 

kvalitativa metoden bearbetar man all form av text, där man undersöker ett fåtal objekt på 

djupet och analyserar dessa genom verbala analyser (Patel & Davidsson, 2003). 

Det finns olika sätt att bearbeta och genomföra en kvalitativ undersökning. Observationer, 

enkäter, intervjuer och dagböcker är exempel på dessa.  

I min undersökning valde jag att använda mig av den kvalitativa metoden. För att försöka få 

fram så mycket information som möjligt till min studie valde jag att inkludera ett större antal 

informanter, samt använda mig av tre olika målgrupper.  

Den första målgruppen består av 10 gravida kvinnor i vecka 18-30. 

Den andra målgruppen består av 10 spädbarnsföräldrar med barn mellan 0-1 år. 

Den tredje målgruppen består av 10 föräldrar till tonårsbarn i åldern 13-19 år. 

Detta för att eventuellt kunna utläsa hur den musikaliska utvecklingen fortskrider beroende på 

föräldrarnas exponering av musik under fosterstadiet samt spädbarnsåret. Jag valde att formu-

lera frågorna så att informanten själv skulle ha möjlighet att låta svaren löpa fritt, utan att sty-

ras av speciella svarsalternativ eller eventuella ”rätt eller fel”. Därefter kunde jag själv tolka 

och bearbeta texten och jämföra svaren från de olika informanterna.    

3.2 Studiens tillvägagångssätt 

Jag resonerade mycket med mig själv angående valet av undersökningsmetod. Min önskan 

var att intervjua ett antal föräldrar med barn i olika åldrar, men jag insåg så småningom att det 

skulle bli svårt att utläsa något resultat på just denna studie endast genom några få intervjuer. 

Detta gjorde att jag slutligen bestämde mig för att använda mig av enkäter. Jag utformade tre 

olika enkäter (se bilaga 1, 2 och 3) som jag sedan delade ut till 10 föräldrar inom varje ålders-

grupp.  

Jag gick till barnavårdscentralen samt mödravården i Nora och frågade om jag kunde få hjälp 

av dem att dela ut dessa enkäter. För att få göra det fick jag först ta kontakt med deras chef, 

som hänvisade vidare till Allmänmedicinsk forskning för att få ett godkännande av dem att 

dela ut enkäterna. Svaret blev att de inte fick ”dela ut” enkäterna, däremot fick de ligga på 

rummen och man kunde ”tipsa” om dem. De önskade även ett kort informationsblad om stu-

dien där det framgick att enkäterna var anonyma samt helt frivilla att fylla i (se bilaga 4). Den 

tredje undersökningsgruppen (föräldrar till tonårsbarn) fick jag själv söka reda på genom att 

be familj, vänner och bekanta att skicka vidare enkäter till tonårsföräldrar som de känner till. 

Dessa skickades via e-post, och svaren skickades tillbaka via post alternativt e-post för de 

som inte önskade vara anonyma.  
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Eftersom enkäterna till största delen är anonyma och jag inte personligen har mött alla som 

deltagit, har inte heller jag någon aning om vem eller vilka som har fyllt i dem. De flesta en-

käter har fyllts i för hand, sedan har jag skrivit över dem på datorn för att ha allting samlat och 

för att få en överskådlig blick på svaren.  

Allt som allt har det tagit 6 veckor från att jag delat ut enkäterna tills jag hade samlat in alla 

30 enkätsvar. Under tiden samlade jag in fakta på redan existerande forskning inom området, 

samt gjorde en mall på hur studien skulle vara upplagd.  

När all datainsamling var klar började jag med att jämföra alla svar inom respektive mål-

grupp, vilka skillnader finns och hur står de i relation till föräldrarnas eget musikaliska intres-

se samt engagemang?  

3.3 Val av undersökningsgrupp 

Min undersökningsgrupp riktar sig till föräldrar med barn i tre olika åldrar. Den första grup-

pen ”gravida” valde jag för att kunna utläsa något resultat på hur fostret reagerar på musik 

under tiden i magen, samt om fostren reagerar på liknande sätt beroende på vilka ljudupple-

velser de utsätts för. Jag ville också få en överskådlig blick på hur många föräldrar som fak-

tiskt sjunger och spelar musik för det ofödda barnet.  

Den andra undersökningsgruppen riktar sig till spädbarnsföräldrar, detta för att få en inblick i 

föräldrars engagemang i babysång och babyrytmik, men även om de märker någon speciell 

preferens hos barnet redan nu, vad gäller musiksmak, instrument eller låtval.  

För att kunna säga något om hur barnets musikaliska utveckling fortgår beroende på föräld-

rarnas eget musikengagemang, valde jag att även inkludera en tredje målgrupp bestående av 

föräldrar till tonårsbarn.   

3.4 Kritik av metod 

I efterhand kan jag se en problematik i att dela ut enkäter på en institution såsom Barnavårds-

centralen eller Mödravården. Dels kan jag inte själv se till att alla enkäter blir utdelade och 

inlämnade i god tid, sedan kan det även vara lättare för en person att känna lust att delta om 

de själva får träffa personen som skriver studien. Jag tror att många blev tillfrågade men hade 

dåligt med tid eller helt enkelt hade för lite intresse inom detta område och valde därför att 

frånsäga sig att delta i studien. Detta gjorde att jag fick vänta ovanligt länge innan jag hade 

lyckats samla in så många svar som behövdes för att kunna utläsa något resultat. Trots detta 

var det nog det enda sättet att lyckas samla in så många gravida samt spädbarnsföräldrar som 

jag behövde eftersom min umgängeskrets inte innefattar så många inom just dessa målgrup-

per.  

Frågan är också om studien kan bli vinklad åt ett håll eftersom de som har ett starkt intresse 

inom detta område i större utsträckning tar sig tid att besvara enkäten, och således göra att 

enkätsvaren består av övervägande musikintresserade personer. Jag upplever dock inte att så 

är fallet, snarare är min uppfattning att majoriteten av mina informanter är personer med mått-

ligt intresse för musik, och personer som inte använder detta i sitt yrke.  
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3.5 Etiska överväganden 

Jag anser det viktigt att alla som deltar i studien ska svara så ärligt som möjligt på alla frågor, 

det var därför självklart för mig att det skulle finnas möjlighet att fylla i enkäterna anonymt. 

Alla som valde att svara på enkäten fick information om att det var helt frivilligt samt ano-

nymt att delta, och eftersom de flesta enkäter fylldes i hemma, samt på BVC eller MVC har 

inte heller jag någon uppfattning om vem eller vilka som deltagit i studien.    
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4. Resultatpresentation 

 

I detta kapitel kommer jag att redovisa resultaten av min enkätundersökning. Resultaten pre-

senteras under varje målgrupp som mina informanter tillhör. Jag börjar med gravida, fortsätter 

sedan med spädbarnsföräldrar och till sist tonårsföräldrar. I nästa kapitel kommer jag att ana-

lysera och diskutera resultaten av dessa enkätsvar. 

4.1 Gravida 

Tio gravida kvinnor har svarat på en enkät med sammanlagt elva frågor. I enkäten bad jag 

informanterna att svara så utförligt som möjligt och angav alltså inga svarsalternativ eller 

kolumner att kryssa i. Detta på grund av att jag ville låta informanterna själva få skriva fritt 

utan att styras av speciella ramar.  

 

De två inledande frågorna i enkäten var om någon av mina informanter eller deras partner 

sysslar med musik, eller någon annan konstform, och i så fall vilken? En person svarade att 

hon sjunger i kör, övriga svarade nej. Däremot var det en annan informant som svarade att 

hon sysslar med en annan konstform, målning. 

Jag ville även ha reda på hur många gravida som sjunger för sina barn i magen, och vad de i 

så fall sjunger. På denna fråga svarade nio av mina tio informanter att de sjunger för sitt oföd-

da barn. Vad de sjunger varierar dock en del, vissa anger att de sjunger med till sånger på ra-

dion och inte medvetet sjunger för barnet i magen, medan andra berättar att de brukar sjunga 

barnsånger och vaggvisor för barnet.  

 

Nästa fråga var om de märker att barnet reagerar på musik. Fyra personer har lagt märke till 

detta genom ökad rörelse i magen, och övriga svarade nej på frågan. Senare i enkäten ställdes 

dock nästan samma fråga en gång till, men denna gång om barnet reagerar på instrument, 

sång eller andra höga ljud. På denna fråga svarade endast tre personer ja.   

 

Nedan presenteras svaren jag fick på frågan om mina informanter anser sig vara musikaliska. 
Ja Nej Beskrivning 

 X Hela familjen är nog ganska omusikalisk. 

x  Absolut, har jättelätt för texter och älskar att sjunga. 

x  Jag är nog lite musikalisk av mig, sjungit i kör som barn. Har lätt för att lära mig både melodi och text. 

x  Lite, musik är trevligt uppiggande och avslappnande. 

 X Kan inte sjunga, men lyssnar på all slags musik 

 X Inte speciellt. Älskar dock att lyssna på musik. Lär mig texter ganska fort, och melodin sitter om man lyssnat på en låt ett par 

gånger. 

 X Inte speciellt men trallar gärna med. 

x  Jag tycker om musik, kan hålla ton bra och hänger med i melodin i en låt. 

 X Nej, men sjunger i alla fall. 

x  Jag tycker om att sjunga, spela m.m. Hänger med bra i melodier. 
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Jag frågade även om mina informanter kan läsa noter, på denna fråga svarade tre personer ja 

och sju personer nej.  

 

Jag ville ha reda på hur många gravida som anser det viktigt att spela eller sjunga för sitt 

ofödda barn, och i så fall varför?  

Tre av mina informanter tycker att det är viktigt, men ingen av dem kan svara på varför. Sva-

ren på frågan som följde därefter gav mig dock lite mera information.  

 

Vilka positiva/negativa effekter tror du att barnet får av att höra musik redan nu? 

 

Den näst sista frågan i enkäten ställdes till alla tre målgrupper. Jag ville veta vad folk anser 

om musikalitet. Utvecklas det genom biologiskt arv, social uppmuntran eller kanske båda 

dessa faktorer? 

 

En person tror att det endast beror på social uppmuntran, och två personer tror att det utveck-

las genom det biologiska arvet. En person har svarat att hon inte vet, och övriga sex informan-

ter tror alltså att det utvecklas genom både biologiskt arv samt social uppmuntran. 
 

Den sista frågan till mina gravida informanter var om det ofödda barnet har äldre syskon som 

sysslar med musik, och i så fall vad? Två personer svarade ja, och instrumenten är blockflöjt, 

piano, fiol och sång.    

Positiva effekter Negativa effekter Vet ej? 

Jag tror att barnet känner igen olika läten från 

tiden i magen, vilket jag tror kan skapa trygghet. 

  

Kanske blir mer lugnt utav musik?  1 

Jag tror att det kan ha en positiv inverkan att 

lyssna på lugn och behaglig musik.  

Stressig eller ”hård” musik kan 

nog ha en negativ inverkan. 

 

Om barnet känner igen viss musik kan det verka 

lugnande.  

  

Glad och lugn, beroende på musik.   

  Har svårt att tro att det finns något negativt, men 

har också svårt att säga vad som skulle vara posi-

tivt. 

Att barnet blir lugnt.   

  Vet ej? 

De känner igen det sedan   

Lugnande effekt av lugn musik, känner igen det 

sedan och blir även då lugn. 
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4.2 Spädbarnsföräldrar 

Tio spädbarnsföräldrar fick svara på enkäten. De första sex frågorna är samma frågor som 

även gruppen gravida och tonårsföräldrar fick svara på. Därefter följer tolv frågor som riktar 

sig direkt till denna målgrupp.  

 

På frågan om någon av mina informanter sysslar med musik, svarade tre personer ja. Av dessa 

finns en hårdrocksrecensent, en person med stort intresse för konserter och festivaler inom 

alla genrer, samt en person som spelar piano, sjunger solosång samt sjunger i kör.  

 

Även på frågan om någon av mina informanter sysslar med någon annan konstform svarade 

tre personer ja. Sysselsättningarna är handarbete, bild, fotografi och målning.   

 

Även spädbarnsföräldrarna fick svara på frågan om de spelade musik eller sjöng för barnet i 

magen? Här blev svarsresultatet ett helt annat än hos de gravida.  

 

Jag frågade även spädbarnföräldrarna om de märkte att barnet reagerade på musik under fos-

tertiden. Sju personer svarade ja, och reaktionerna var dels ökade sparkar och rörelser, men 

även att barnet blev lugnare beroende på vilken musik som spelades.  

 

Åtta av de tio spädbarnsföräldrarna anser sig vara musikaliska, och av dessa kan fem personer 

läsa noter. Många verkar ha ett brinnande intresse för musik, de sjunger i kör, lyssnar på ski-

vor, och vissa utövar även instrument själva.  

Ja Nej Vilka sånger/vilken musik? 

X  Vi lyssnar på allt möjligt mest hela tiden. Försökte skrämma ut sonen med Nightwish och det funkade, natten efter 

gick vattnet. 

X  Sjöng visor, finska och svenska 

X  I ett hus vid skogens slut, Imse vimse spindel. 

X  Sjöng Trollmorsvisan och spelade popmusik 

X  Sov du lilla videung, blinka lilla, kyrkomusik i kyrkan. 

X  Lyssnade mycket på radio. 

X  Mycket 50/60-talsmusik, Elvis m.m. 

X  Blandat 

X  Mycket radio, P4. Sjöng och spelade piano. 

 x  
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Nedan följer resultatet på frågan om spädbarnet tycker om musik, samt hur spädbarnet reage-

rar på musiken? Ingen har svarat att barnet inte intresserar sig eller tycker om musiken. 

Ja Nej Reaktion 

x  Skrattar och vevar med armar och ben. 

x  Hon lyssnar uppmärksamt när jag sjunger för henne. 

x  Blir lugn, verkar gilla det. 

x  Somnar gott till Trollmorsvisan. 

x  Blir lugn och uppmärksam 

x  Reagerar lugnande. 

x  Gungar, sprattlar, skrattar och lyssnar. 

x  Han verkar tycka om det. 

x  Han blir lugn, tittar och ler. 

x  Hon blir lugn. 

 

Jag ville också ta reda på om någon förälder uppfattat att deras barn nynnat med när de sjung-

er för honom/henne. Tre personer svarade ja på frågan, och av de som svarade nej var det fyra 

stycken som svarade att deras barn ännu är för liten för att sjunga med.  

 

Tre spädbarnsföräldrar uppfattar att deras barn har en favoritsång som de blir lugna utav. Det 

är vaggvisor, och i två av fallen just ”Trollmorsvisan” som är favoriten. En person berättar att 

hennes ettåring börjar sjunga och sprattla till Elvis. Övriga personer har svarat att deras barn 

inte har någon favoritsång ännu. 

 

Jag ställde även frågan om deras barn blir skrämt, ledset eller argt av att höra någon speciell 

musik, men på denna fråga svarade endast en informant ja. Plötsliga och hastiga växlingar i 

musiken kunde få hennes spädbarn att bli rädd. 

 

Hälften av spädbarnsföräldrarna svarade ja på frågan om deras barn dansar eller rör sig till 

musik. Av de som svarade nej har fyra stycken kommenterat att deras barn är för liten för det. 

Jag frågade även om det fanns särskilda instrument eller röster som barnet reagerade extra 

starkt på, och i så fall vilka? Fem personer har svarat att deras barn reagerar på vissa röster 

eller instrument, och då är det främst pappas basröst som får barnet att reagera genom att bli 

lugn. En person berättar att hennes barn skrattar och blir glad av att lyssna till Elvis, men blir 

rädd och ledsen av arga röster ifrån tv:n.  

 

Åtta personer berättar att de regelbundet gör rörelser och ramsor tillsammans med sitt barn. 

De sånger och ramsor som används mest är Imse vimse spindel, Tumme möter tumme och I 

ett hus vid skogens slut. 
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Tycker du att det är viktigt att ditt barn lär sig sjunga eller spela något instrument, och i så fall 

varför? 

Ja Nej Varför? 

X  Det är säkert bra. Framsteg kan stärka självkänslan, och gemenskapen i exempelvis en orkester är viktig. 

X  Om hon vill det själv. Det stimulerar till generellt lärande och verkar terapeutiskt. 

 x  

X  Absolut. I musik finns så mycket glädje. Musik bjuder in till rörelse. Är övertygad om att genom musik och sång blir 

barnet ”intelligentare” och har lättare med all inlärning. 

X  Musik är ett underbart uttrycksmedel. 

X  Jag tycker det vore roligt eftersom det berikar livet. 

X  Ja, eftersom det är roligt med musik. 

 x  

X   

X  För att bli mera musikalisk. 

 

Ingen av mina tio informanter går på spädbarnssång eller babyrytmik med sitt barn. Många 

anser sig inte ha tid, men en del har även svarat att de skulle vilja gå, men inte riktigt vet vart 

de ska vända sig.  

 

Jag frågade även om de hade en dröm om att deras barn skulle utbilda sig inom musiken, eller 

arbeta med musik i någon form i framtiden. Här svarade de flesta att de vill att deras barn ska 

hålla på med något som de själva vill och som uppfyller dem, oavsett om detta handlar om 

musik eller något annat. Endast en person svarade ja, och i detta fall var det en pappa som 

önskade att sonen skulle bli rockmusiker.  

 

Jag ville ta reda på vilket instrument föräldrar helst skulle se att deras barn utövade i framti-

den? Gitarr, piano och fiol har slående majoritet, men även tvärflöjt och trummor omnämns.  

 

Även spädbarnsföräldrarna fick svara på frågan om de tror att musikalitet utvecklas genom 

den sociala uppmuntringen ifrån omgivningen eller om det är ett biologiskt arv.  

Här svarade två personer att de tror att det beror på social uppmuntran, en person svarade att 

hon/han inte vet, och övriga svarade att de tror att det beror på både och. Ingen av dessa in-

formanter tror alltså att endast det biologiska arvet kan utveckla musikalitet. 
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4.3 Tonårsföräldrar 

Tio tonårsföräldrar fick svara på en tredje enkät. De första sex frågorna är samma frågor 

som även gruppen gravida och spädbarnsföräldrar fick svara på. Därefter följer tolv frågor 

som riktar sig direkt till denna målgrupp. Denna målgrupp valde jag att inkludera för att 

kunna utläsa om exponeringen av musik under fosterstadiet samt spädbarnsåret gett någon 

inverkan på barnets intresse och musikalitet senare. 

 

Tre tonårsföräldrar har svarat att de sysslar med musik. Två av dessa använder det i sina yr-

ken som musiklärare, samt förskolelärare och den tredje informanten spelar piano som fritids-

sysselsättning. 

 

Två personer har även angett att de sysslar med någon annan konstform. En arbetar som bild-

pedagog och en person hobbymålar. 

 

Spelar/Spelade du/ni musik eller sjöng för barnet i magen? Vilken musik, sång spelade/sjöng 

ni mest? 

 
Ja Nej Vilken musik/sång 

x  All slags musik 

x  Familjen spelade och sjöng, mest barnvisor och syskon spelade instrument, främst Blinka lilla stjärna där. 

x  Vi spelade via stereo, barnvisor, pop, rock, soul. 

 x  

x  Klassisk musik 

x  Barnvisor 

 x  

 x  

x  Oftast sjöng pappa sånger han hittade på, lade huvudet på magen och sjöng. 

x  Barnsånger 

 

Följande fråga ställdes med vetskapen om att det kunde vara svårt att minnas om barnet rea-

gerade på musik under tiden i magen, men jag fick ändå oväntat många utförliga svar på den-

na fråga. Åtta tonårsföräldrar minns att barnet reagerade med kraftiga sparkar, eller ökade 

rörelser när de utsattes för hög musik, samt blev lugnare av lugn musik. De två personer som 

svarade nej på frågan skriver även att de inte minns eftersom det var så många år sedan. 

 

På frågan om mina informanter uppfattar sig själva som musikaliska svarade sju personer ja. 

De tre som svarade nej skriver att de varit omusikaliska hela livet, har svårt för att hålla ton 

och lära sig texter, men att de gärna lyssnar på musik. Åtta av dessa tio tonårsföräldrar kan 

läsa noter. 
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Sysslar ditt barn med musik i någon form, orkester, enskild lektion, kör, rockgrupp eller lik-

nande? Om ja- Hur gammal var han/hon när han/hon började? Var det ditt barn eller du/ni 

som kom med förslaget att börja? 

 Nej Ålder vid 

start 

Vem kom med förslaget? 

x  4 Initiativet kom från oss, men utövandet och viljan att fortsätta kom ifrån barnet. 

x  6 Förslaget kom ifrån oss föräldrar.  

x  10 Initiativet kom ifrån henne själv. 

x   Sjunger i rockgrupp på eget initiativ. Spelade instrument som yngre, även det på eget initiativ. 

x  7 Förslaget kom ifrån mig och min man. 

 x   

x  10 Började spela saxofon efter att vi frågat om han ville spela något. Därefter har han fortsatt med rock-

grupper, gitarr och sång på eget initiativ. 

 x   

x  9 Eget initiativ. 

x  10 Det var ett gemensamt beslut, men initiativet kom ifrån henne. 

 

Jag ställde frågan om mina informanters tonårsbarn lyssnar mycket på musik i hemmet, och i 

så fall vilken genre? Alla föräldrar har angett att deras barn lyssnar på musik, och många ver-

kar också vara allätare. Det är alltifrån klassiskt till jazz, pop och hårdrock. 

 

Jag frågade även om deras barn har en dröm om att bli känd inom musiken, i så fall vad? 

Tre föräldrar skriver att deras tonåring önskar att bli känd inom musiken. En vill bli jazztrom-

bonist, och de två övriga vill utbilda sig till musiklärare och rockmusiker.  

 

Även tonårsföräldrarna fick svara på frågan om de skulle vilja att deras barn vidareutbildade 

sig eller blev känd inom musiken. Fem av mina informanter svarade ja på frågan, och anled-

ningen är att det är det som deras barn är mest intresserad av, och att det vore roligt om de då 

kunde syssla med det. En person skriver dock att det vore riktigt skoj om han/hon skulle bli en 

känd rockmusiker, men mest för att pappa själv skulle vilja det.  

Av dessa tio tonårsföräldrar anser nio stycken att deras barn är musikaliska och har lätt för att 

hålla ton och lära sig texter.   

 

På frågan vad föräldrarna gör för att påverka deras barns musikaliska intresse svarade de fles-

ta berättar att de uppmuntrar, lyssnar och berömmer. De stöttar ekonomiskt och tidsmässigt 

samt ser till att det finns tillgång till instrument, stereo och notböcker hemma. Några svarar 

dock att de inte gör någonting eftersom det inte behövs, deras barn håller ändå på med musik. 

De sjöng och spelade dock tillsammans när barnet var yngre. Nio av tio informanter lyssnar 

på sina egna favoritskivor i hemmet, men endast sju personer uppmuntrar sina barn till att 

spela sina egna favoritskivor.  
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Sju av mina informanter berättar att deras barn kan minnas sånger och ramsor ifrån små-

barnsåren. Det är främst barnvisor, ramsor och speciella samlingar som de lyssnade på till-

sammans under småbarnstiden som satt sina spår. Jojje Wadenius, Djurens brevlåda, Mora 

Träsk och barnsånger ifrån ”Icke Picke Pö” omnämns.  

 

Sju av dessa tonårsföräldrar skriver att deras barn kan läsa noter. Sex stycken har lärt sig det 

via musikskolan och en via nykterhetsrörelsens studieförbund. 

 

Även denna målgrupp fick svara på frågan om vad de tror utvecklar musikalitet. 

Nedan följer resultatet.  

 
Social upp-

muntran 

Biologiskt 

arv 

Social uppmuntran 

och biologiskt arv 

Vet 

ej? 

Motivering 

  X  Alla kan säkert utvecklas genom social uppmuntran om det 

finns intresse hos barnet. Tror dock att intresset finns hos de 

som i viss mån har ett biologiskt arv. 

  x  Tror att alla kan nå en viss musikalisk nivå genom social upp-

muntran. Jag tror dock att det krävs visst musikaliskt arv som 

ingrediens för att komma vidare till en högre musikalisk nivå. 

  x  Ofta har de som blir extremt duktiga väldigt musikaliska föräld-

rar eller nära släktingar. Alla barn är musikaliska men inte alla 

lyckas utveckla förmågan att bli tonsäkra, virtuoser eller dukti-

ga musiker.   

x    Från kompisar, skola, radio, musikmedia. 

  x  Jag tror mycket är arv, men den sociala uppmuntran behövs för 

att få hjälp att upptäcka sin musikalitet. 

  x  Kombination, men den sociala uppmuntringen är avgörande. 

x    Barnet ser att i det närmsta nätverket är musiken en självklar 

och naturlig bit av livet. 

  x  Ifrån båda, men främst ett biologiskt arv. 

 X    

  x  Jag tror att det mestadels är social uppmuntran, men att det 

finns ett arv som gör det lättare att ta till sig kunskapen och 

utvecklas fortare. 
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5. Analys och diskussion 

 

I detta kapitel kommer jag att försöka besvara frågorna jag själv ställt mig under avsnittet syf-

te och frågeställning. Jag kommer att knyta an till den redan befintliga forskningen, den en-

kätundersökning jag gjort samt lägga in egna erfarenheter och reflektioner.  

Undersökningen skulle ha krävt betydligt fler informanter, mer djupingående frågor samt mer 

informativa svar för att studien skulle kunna kallas tillförlitlig, men jag anser att jag i denna 

studie kunnat få en viss inblick i föräldrarnas syn på betydelsen av musik, samt hur mycket 

förälderns eget intresse styr barnets intresse för ljud och musik.   

5.1 Analys av gravidas erfarenheter 

En av frågorna jag ställde till de gravida var om de märkte att barnet reagerar på musik. Jag 

blev förvånad över resultatet där endast fyra stycken svarade att de uppfattade en reaktion hos 

barnet (s.13). Jag minns nämligen själv när jag var gravid hur jag kunde sätta på en skiva med 

hög musik i stereon, sjunga, spela cello eller piano och direkt få en reaktion i form av rörelse 

eller sparkar ifrån magen.  

Verny och Eisenberg (s.3) skriver att man kunnat mäta en direkt ökad hjärtfrekvens hos det 

ofödda barnet redan från sjätte månaden när det utsattes för höga ljud. Kanske är det så att 

barnet reagerar men inte alltid i en form som man som mamma uppfattar? Barn är individer 

redan från fostertiden, en del barn är rörliga och andra mer stillsamma. Det kanske finns flera 

anledningar till att så många gravida svarade nej på just denna fråga. En anledning kan vara 

att de helt enkelt är för tidigt i graviditeten och inte ännu börjat känna så mycket rörelser. En 

annan anledning kan vara att de själva kanske aldrig reflekterat över just detta fenomen. De 

kanske aldrig kopplat barnets rörelse till eventuell påverkan av ljud eller musik. En tredje an-

ledning kan vara just detta att barnet kanske reagerar i form av ökade hjärtslag som inte kan 

kännas av modern, utan endast registreras med hjälp av ultraljud eller hjärtdoppler.  

På frågan om föräldern tycker att det är viktigt att sjunga och spela för fostret i magen svarar 

endast tre informanter ja (s.14). Av de som svarat nej kommenterade en person att de kommer 

att göra det senare under graviditeten, och att det är för tidigt ännu. Men eftersom 9 av 10 

svarat att de sjunger eller spelar musik för det ofödda barnet måste det ju ändå finnas någon 

tro på att fostret påverkas direkt eller indirekt (s.13). Detta kan kanske bero på den koppling 

som finns mellan moderns och barnets välmående (s.3). Blir modern lugn eller glad av musik 

så påverkas även fostret av dessa känslor, och indirekt har man alltså påverkat barnet utan att 

kanske själv reflektera över det.  

Åtta stycken av de gravida tror att lugn musik kan ha en lugnande inverkan på fostret i magen 

(s.14), trots detta anser inte alla dessa att det är viktigt att spela eller sjunga för barnet. Jag tror 

anledningen till detta kan ligga i förälderns eget musikintresse. Om jag ser till mig själv var 

jag oerhört medveten om varje rörelse som jag kunde uppfatta när jag sjöng eller spelade, jag 

ville ”testa” olika reaktioner när jag spelade/sjöng olika musikgenrer och har även under 

spädbarnsåret fortsatt att sjunga, spela och uppmuntrat till sång, dans och spel. Detta för att 

jag önskar min son samma glädje i musiken som jag själv har och har haft, och om det finns 

möjlighet, redan nu utveckla hans gehör och tonsäkerhet.  

En annan fråga jag ställde till de gravida var om de uppfattar sig själva som musikaliska. 5 

personer svarade ja på frågan och 5 personer svarade således nej. I kommentarerna skrev 4 av 
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5 som svarat nej på frågan att de ändå sjunger och trallar med, samt att de älskar musik och 

gärna lyssnar på musik (s.13). Då är alltså frågan om de verkligen är så omusikaliska? Vem 

eller vad är det som avgör om en person är musikalisk eller inte? Om man kan hålla ton eller 

lära sig en melodi snabbt, eller om man kan hantera ett instrument. Att lyssna, väcka intresse 

och att skapa en förståelse för musiken är väl minst lika viktig för musikaliteten, och det kan 

väl vilken förälder som helst lära sitt barn (s.5)? Min egen teori är att varje person som älskar 

att sjunga, spela eller endast lyssna till musik, besitter en musikalitet, vare sig den är utveck-

lad eller outvecklad. Sedan kan man med hjälp av arv avancera till olika nivåer.  

Min farhåga är att de som kallar sig omusikaliska även får sina barn att tro att de är det.  

5.2 Analys av spädbarnsföräldrars erfarenheter 

Även spädbarnsföräldrarna fick svara på frågan om de sjöng för barnet medan det låg i ma-

gen. Av dessa svarade nio av tio personer ja, vilket är samma resultat som gruppen med gra-

vida (s.15). Av detta kan man alltså utläsa att 9 av 10 föräldrar som väntar barn sjunger och 

spelar musik för det ofödda barnet. Det är i huvudsak vaggvisor och barnvisor som sjungs, 

men en del har uppgett att de spelar musik på radion och i enstaka fall även ett instrument 

som de själva utövar.  

Av tio spädbarnsföräldrar uppger sju stycken att de märkte en reaktion hos barnet när det ut-

sattes för ljud och musik. Det var i huvudsak sparkar, och rörelser, men någon märkte också 

att barnet blev lugnare (s.15). Kanske beror detta på vilken musik som spelas?  

I enkäten fick spädbarnsföräldrarna svara på frågan om deras spädbarn tycker om att lyssna på 

musik. Resultatet på just denna fråga blev slående då alla tio informanter inom denna mål-

grupp svarade ja. Reaktionerna hos barnen varierar dock. De flesta uppger att deras barn blir 

lugnare, gladare och ler. Någon somnar till en speciell vaggvisa, och två barn reagerar i form 

av sprattel och vevning med armarna (s.16). Även här tror jag att det till största del beror på 

vilken slags musik barnet utsätts för, är det lugna vaggvisor och barnvisor, eller är det hård-

rock av hårdaste typen som kanske mamma och pappa själva lyssnar på? Jag tror dock att 

vilken genre man än spelar för barnet, blir det en igenkännande och lugnande effekt om man 

spelar musik eller sjunger sånger som barnet hört tidigare under graviditeten. Dessutom finns 

säkert andra faktorer som säkert spelar in på barnets reaktion i ögonblicket, såsom trötthet och 

hunger.  

De resultat jag kunnat få fram av min enkätundersökning är att barnet inte har någon egen 

preferens av musikstil/genre vid denna ålder, utan blir lugn, glad och trygg av musik och rös-

ter som de känner igen. Många uppgav att barnet blir lyckligt av att höra mamma och pappa 

sjunga eller prata, det stämmer väl överens med vad Neuman och Lind skriver i sin bok, 

mamman behöver inte kunna sjunga perfekt för att barnet ska tycka om att lyssna till hennes 

röst, det är den igenkännande och trygga rösten som barnet hört sedan tiden i magen som gör 

att hon/han älskar den ändå (s.5).  

Ett svar jag reagerade på var ett barn som skrattade och blev glad av att höra Elvis. Samma 

informant uppgav att de spelade mycket 50-talsmusik och säkerligen mycket Elvis under gra-

viditeten, vilket jag tror kan ha en igenkännande effekt för just detta barn. Kanske har man 

redan här lagt grunden till vilken slags musik barnet senare kommer att tycka om att lyssna 

till?  



 

 
23 

Av dessa föräldrar är det ingen som går på babyrytmik trots att det finns gratis inom kyrkans 

verksamhet på orten. Om detta beror på brist på tid, lust eller annat är svårt att svara på, men 

många av dem har ändå uppgett att de gärna ser att barnet lär sig spela något instrument sena-

re. En pappa vill att hans son ska bli rockmusiker, eftersom han själv lyssnar till mycket 

rockmusik och även använder det till viss del i sitt yrke. De allra flesta ser piano, gitarr, fiol 

och tvärflöjt som bra instrument att spela. Jag tror detta beror på att dessa instrument är väl-

kända för alla, även för de som inte utövar något instrument själva.  

Jag har själv försökt att svara på just denna fråga, jag har spelat cello sedan barnsben och valt 

att gå denna väg, men trots detta är jag enormt angelägen om att min son själv ska få välja 

musiken. Jag ser gärna att han lär sig spela något instrument men det är inget som jag ska leda 

honom till att göra, utan låta honom komma på själv. Däremot tror jag att jag och min sambo 

indirekt kan påverka honom till att välja den vägen eftersom vi presenterar så många instru-

ment i hemmet, samt att jag arbetar som cellolärare. Det kommer bli oundvikligt att hålla ho-

nom borta från musiken, men valet att spela själv ska komma ifrån honom.   

Att inkludera rörelser i barnsånger är vanligt förekommande. Barn lär sig nya ord med hjälp 

av rörelser samt tar in flera intryck och skapar en helhetsupplevelse av musiken (s.6). Åtta av 

tio spädbarnsföräldrar gör rörelsesånger och ramsor tillsammans med barnet. När och varför 

slutar vi med detta? Jag tänker på de gånger jag sjunger Imse vimse spindel tillsammans med 

min son, glädjen i hans ansikte lyser upp ett helt rum när han ser hur jag formar mina fingrar 

till en spindel och börjar klättra. Nu vid ett års ålder börjar han även härma och försöka nynna 

med i melodin. Tyvärr tror jag att det är just i denna ålder, eller kanske strax senare som för-

äldrarna slutar göra rörelser till sångerna.  

5.3 Analys av tonårsföräldrars erfarenheter 

En av frågorna jag ställde till tonårsföräldrarna var om deras barn kan minnas sånger och ram-

sor ifrån spädbarnstiden. Även om en förälder uppger att deras tonårsbarn minns sånger från 

spädbarnstiden handlar det i de flesta fall om sånger som barnet hört eller sjungit även senare 

under uppväxten (s.18).  

Sju informanter har ändå uppgett att deras tonåringar minns sånger ifrån spädbarnstiden.  

Av mina tio informanter uppgav sju stycken att de spelade och sjöng för barnet under gravidi-

teten. Av dessa informanter är det sju stycken vars tonårsbarn utövar musik på olika nivåer. 

Alla tonåringar lyssnar på musik i hemmet, vilket jag inte alls blev förvånad över. Få tonår-

ingar lever helt utan musik. För dessa blir det inte bara ett intresse, utan en hel livsstil. Många 

tonåringar klär sig och sminkar sig utefter en viss musikstil såsom punkare, hiphoppare eller 

hårdrockare.  

Sju av tio föräldrar uppmuntrar sina barn till att lyssna på musik i hemmet. De tre som svara-

de nej skrev att det inte behövdes, de lyssnar ändå (s.19). Det kan nog stämma att barnet lyss-

nar på musik i alla fall, men jag tror att det som förälder är oerhört viktigt att intressera sig för 

det barnet gör, lyssnar på och intresserar sig för, samt att som förälder uppmuntra till att lyss-

na tillsammans eller enskilt. Särskilt viktigt tror jag detta är för barn som själva utövar in-

strument. Att föräldrarna lyssnar, berömmer, intresserar sig och uppmuntrar till att fortsätta är 

en del i barnets utvecklingsprocess. 
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6. Sammanfattning, slutsatser och förslag på vidare forskning 

Under avsnittet syfte och frågeställning ställde jag mig frågan om man ser samma reaktion 

hos alla foster när musik spelas. Jag kan efter att ha granskat min egen undersökning inte se 

några tecken på att det finns en uppenbar reaktion hos alla fostret när det utsätts för höga ljud 

eller musik. Däremot ser man att de som svarat att de märker en reaktion hos fostret oftast 

beskriver reaktionen med ökade rörelser eller sparkar alternativt att det blir lugnare i magen 

beroende på vilken musik som spelas. Om detta beror på att vissa foster påverkas mer av ljud 

och musik än andra, eller om det beror på mammornas uppmärksamhet på vad som sker i ma-

gen när musik eller ljud spelas är svårt att säga. Personligen tror jag att alla foster reagerar och 

uppmärksammar ljudet men på olika sätt, som således kan göra det svårt för mamman att 

uppmärksamma reaktionen. 

En annan fråga jag ville ta reda på var om man hos spädbarnet kan märka en tydlig skillnad på 

intresse för musik, eller musikgenre. Undersökningen visar tydligt att alla barn uppskattar 

musik. Däremot reagerar vissa barn mer på särskilda visor, sånger eller röster. Många uppger 

att barnet blir lugnare av mammas eller pappas röst, men även barnvisor och okända, vänliga 

röster kan göra barnet lugnt.  

Jag tror att man kan påverka vad barnet tycker om att lyssna till genom att lyssna på den mu-

sik man själv tycker om. Den musik som gör mamma och pappa glad är ofta musik som även 

spädbarnet tycker om. Detta kan möjligtvis bero på att barnet utsatts mycket för just denna 

musik under fostertiden och spädbarnsåret och tycker om det eftersom det är igenkännande 

för barnet. Det kan också bero på att barnet följer mammas och pappas sinnesstämning och 

blir glad av att lyssna till den musik som gör mamma och pappa glada. Däremot tror jag inte 

att man redan under spädbarnsåret kan märka vilken musik som barnet senare kommer att 

lyssna till. Kanske kommer den musik som barnet lyssnat till som liten alltid ligga lite extra 

varmt om hjärtat, men den egna musikstilen formas nog mer efter umgängeskrets och person-

ligt tycke och smak när barnet blivit lite äldre.      

På frågan om tonåringar kan minnas sånger och ramsor ifrån spädbarnstiden visar undersök-

ningen att många tonåringar minns särskilda visor och samlingar de lyssnat till som små. Des-

sa visor har följt barnet under hela uppväxten och kanske har även småsyskon fått lyssna till 

samma musik. Om det beror på att de hört musiken under hela uppväxten eller om det beror 

på att de minns den endast ifrån spädbarnsåret går inte att utläsa av min undersökning.  

Den sista frågan under syfte och frågeställning är kanske den viktigaste frågan jag ville ha 

svar på. Det är även den som fått sätta titeln på denna studie. Jag ville försöka ta reda på vad 

föräldrar anser om musikalitet. Är musikalitet medfödd, eller kan vi själva påverka våra barns 

gehör och förmåga att lära sig hantera ett instrument.  

Frågan ställdes till samtliga av mina 30 informanter. Övervägande majoritet anser att musika-

litet är en kombination av både arv och miljö. Jag tror själv att ett barn kan födas in i en musi-

kalisk familj, men dessa är då inte musikaliska genier av naturen, utan har med hjälp av om-

givningen utvecklat och skapat ett intresse för musiken, som således även kommer att föras 

vidare till det nyfödda barnet. Barn till musikintresserade föräldrar växer automatiskt upp i en 

musikalisk miljö som på så vis hjälper barnet att själv ”hitta” sin musikalitet. Med andra ord 

tror jag att alla är musikaliska i grund och botten, vi måste bara lära oss att vårda och utnyttja 

det. Och framförallt, vi måste ansvara för att lära våra barn att tro på sig själva, glädjas i mu-
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siken, och att våga dansa, sjunga, spela och röra sig till den rytm som vi alla har i kroppen, 

ända sedan fostertiden. 

Barn är musiska varelser, de sjunger med hela kroppen, stampar, sprattlar, gungar och hoppar. 

Men är vi inte alla i grund och botten musiska varelser? Vi måste bara våga fortsätta ge våra 

barn den upplevelsen och bjuda på oss själva, genom hela livet. 

Förslag på vidare forskning 

Det finns naturligtvis fortfarande många frågetecken angående vad vi som föräldrar kan göra 

för att utveckla och inspirera våra barn till att hitta och utveckla sin musikalitet. En blandning 

av medicinska instrument under fosterstadiet samt personliga berättelser och erfarenheter 

ifrån de gravida mammornas upplevelser hade givit ett mer tillförlitligt resultat. Det hade varit 

intressant att göra en longitudinell studie inom detta ämne, där man kan följa ett antal barn 

redan ifrån fosterstadiet upp till tonårsåldern.  

I en longitudinell studie hade man även kunnat be en informantgrupp att regelbundet 

sjunga/spela samma sånger/musik för fostret och spädbarnet, och den andra gruppen att spela 

mer varierad musik. På så vis kan man eventuellt se om barnet under tonåren har lättare att 

minnas sångerna/musiken ifrån småbarnstiden beroende på hur ofta de spelades under gravi-

diteten samt spädbarnsåret.  

En annan intressant studie hade varit att dela in informanterna i två målgrupper, musiker samt 

icke musiker. På så vis hade man kunnat få en uppfattning om det finns tydliga skillnader på 

reaktionen av ljud och musik redan hos spädbarnet beroende på förälderns/föräldrarnas eget 

intresse.      
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Bilagor 

Bilaga 1 

ENKÄTFRÅGOR-GRAVIDA 

”Kan vi påverka barns musikaliska utveckling?”  

En undersökning om fostrets samt spädbarnets mottaglighet  

för musikaliska intryck 

Till gravida 

”Svara så utförligt som möjligt” 

 

1. Arbetar/sysslar du eller din partner med musik i någon form, och i så fall vad?  

2. Arbetar/sysslar du eller din partner med någon annan konstform? 

3. Sjunger du eller spelar du musik för ditt barn i magen? Om ja- hur ofta, och vilken 

sorts musik/sång? 

4. Märker du att barnet reagerar på musik? 

5.  Uppfattar du dig själv som musikalisk, beskriv gärna vad du själv tycker om musik i 

allmänhet, samt din förmåga att hålla ton, lära dig texter, samt kunna hänga med i me-

lodin i en låt. 

6. Kan du läsa noter? 

7. Märker du att ditt barn reagerar på ljud ifrån instrument, sång eller andra höga ljud? På 

vilket sätt? 

8. Är det viktigt för dig att spela och sjunga för ditt barn redan nu? Varför? 

9. Vilka positiva/negativa effekter tror du att barnet får av att höra musik redan nu? 

10. Tror du att musikalitet utvecklas genom den sociala uppmuntringen ifrån omgivningen 

eller är det ett biologiskt arv, motivera gärna! 

11. Har barnet ett äldre syskon som sysslar med musik, om ja- beskriv vad! 
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ENKÄTFRÅGOR-SPÄDBARNSFÖRÄLDRAR 

Bilaga 2 

”Kan vi påverka barns musikaliska utveckling?”  

En undersökning om fostrets samt spädbarnets mottaglighet  

för musikaliska intryck 

Till spädbarnsföräldrar (0-1 år) 

”Svara så utförligt som möjligt” 

 

1. Arbetar/sysslar du eller din partner med musik i någon form, och i så fall vad?  

2. Arbetar/sysslar du eller din partner med någon annan konstform? 

3. Spelar/Spelade du/ni musik eller sjöng för barnet i magen? Vilken musik, sång spela-

de/sjöng ni mest? 

4. Märkte du att barnet reagerade på musiken när du var gravid? 

5.  Uppfattar du dig själv som musikalisk, beskriv gärna vad du själv tycker om musik i 

allmänhet, samt din förmåga att hålla ton, lära dig texter, samt kunna hänga med i me-

lodin i en låt. 

6. Kan du läsa noter? 

7. Verkar ditt barn tycka om musik? Hur reagerar han/hon när du sjunger eller spelar för 

honom/henne? 

8. Har du någon gång uppfattat att ditt barn nynnar med när du sjunger? 

9. Kan du märka att ditt barn har en favoritsång eller melodi? Hur reagerar barnet på den-

na melodi? 

10. Finns det musik som ditt barn blir skrämd, ledsen eller arg av? Om ja- Vilken typ av 

musik? 

11. Dansar/rör sig ditt barn till musik? 

12. Finns det särskilda instrument eller röster som ditt barn reagerar extra på, och i så fall 

vilka? På vilket sätt reagerar ditt barn? 

13. Gör du rörelser/ramsor tillsammans med ditt barn för att beskriva orden i melodin? 

Vilka sånger? 

14. Tycker du att det är viktigt att ditt barn lär sig sjunga eller spela något instrument, och i 

så fall varför?  

15. Går ni på någon babyrytmik eller babysång med ert barn? Om ja- Hur upplever du att 

ditt barns intresse för detta är? 

16. Har du en dröm om att ditt barn ska bli känd i framtiden, inom musik eller inom något 

annat forum, (vilket)? 

17. Vilket instrument skulle du helst se att ditt barn utövade i framtiden? 

18. Tror du att musikalitet utvecklas genom den sociala uppmuntringen ifrån omgivningen 

eller är det ett biologiskt arv, motivera gärna! 
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ENKÄTFRÅGOR-TONÅRSFÖRÄLDRAR 

Bilaga 3 

”Kan vi påverka barns musikaliska utveckling?”  

En undersökning om fostrets samt spädbarnets mottaglighet  

för musikaliska intryck 

Till tonårsföräldrar (13-19 år) 

”Svara så utförligt som möjligt” 

1. Arbetar/sysslar du eller din partner med musik i någon form, och i så fall vad?  

2. Arbetar/sysslar du eller din partner med någon annan konstform? 

3. Spelar/Spelade du/ni musik eller sjöng för barnet i magen? Vilken musik, sång 

spelade/sjöng ni mest? 

4. Märkte du att barnet reagerade på musiken när du var gravid, på vilket sätt? 

5.  Uppfattar du dig själv som musikalisk, beskriv gärna vad du själv tycker om 

musik i allmänhet, samt din förmåga att hålla ton, lära dig texter, samt kunna 

hänga med i melodin i en låt. 

6. Kan du läsa noter? 

7. Sysslar ditt barn med musik i någon form, orkester, enskild lektion, kör, rock-

grupp eller liknande? Om ja- Hur gammal var han/hon när han/hon började? 

Var det ditt barn eller du/ni som kom med förslaget att börja? 

8. Lyssnar ditt barn mycket på musik hemma, vilken genre? 

9. Har ditt barn en dröm om att bli känd inom musiken, i så fall vad? 

10. Skulle du vilja att ditt barn vidareutbildar sig inom musik? Om ja- motivera 

gärna mer exakt inom vilken inriktning. Om nej, motivera varför! 

11. Uppfattar du ditt barn som musikalisk? Kan han/hon hålla ton och lära sig lå-

tar, hålla ett tempo, eller upprepa rytmer han/hon hör. 

12. Vad gör du för att påverka ditt barns musikaliska intresse? 

13. Kan din son/dotter minnas sånger, ramsor eller visor ni sjöng tillsammans un-

der småbarnsåren. Om ja- berätta gärna vilken/vilka? 

14. Gick ni på babyrytmik eller babysång när ditt barn var yngre? 

15. Uppmuntrar ni ert barn att lyssna på musik i hemmet?  

16. Spelar ni själva musik, era egna favoritskivor hemma? 

17. Kan ditt barn läsa noter? Om ja- var/hur har de lärt sig detta? 

18. Tror du att musikalitet utvecklas genom den sociala uppmuntringen ifrån om-

givningen eller är det ett biologiskt arv, motivera gärna! 
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Kan vi påverka barns musikaliska utveckling? 

Missiv 

En undersökning om fostrets samt spädbarnets mottaglighet för 

musikaliska intryck 
 

Jag läser sista terminen på Musikhögskolan i Malmö och håller just nu på att skriva min c-

uppsats. 

I min undersökning kommer jag att forska lite i om musikalitet är ett biologiskt arv, eller på-

verkan ifrån den sociala omgivningen i form av uppmuntran och inspiration, samt om musi-

kens betydelse för barnet.  

 Hur tidigt uppfattar barn musik och ljud? Kan man redan i magen spela och sjunga 

sånger som barnet senare kommer att känna igen? 

 Ser man samma reaktion hos alla foster när musik spelas?  

 Kan man redan hos spädbarnet märka en tydlig skillnad på intresse för musik, eller 

musikgenre? 

 

 Kan tonåringar minnas musik eller sånger som spelades redan under spädbarnsåret? 

 

 Är musikalitet medfödd, eller kan vi själva påverka barns intresse, gehör samt förmå-

ga att lära sig hantera ett instrument?  

Med hjälp av den teoretiska litteraturen inom området samt en egen undersökning riktad till 

gravida, spädbarnsföräldrar samt tonårsföräldrar, hoppas jag kunna ta reda på om det 

finns något samband mellan det musikaliska barnet och dess påverkan av musik under foster-

stadiet samt under spädbarnsåret.  

Det är till undersökningsdelen jag behöver hjälp att besvara frågorna i enkäten, för att för-

hoppningsvis kunna utläsa något resultat.  

 

Enkäten är anonym samt helt frivillig att fylla i  

Hoppas att du har lust att hjälpa till! 

 

Mvh- Sofie Wingren 


