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Abstract 

Title: Music and language – a qualitative study about song and music as a language 

developing tool for children 

Author: Denice Myrseth 

Supervisor: Petra Garberding 

In this essay I have investigated how music and song can promote children’s language 

development. I have investigated what the preschool teachers think about music connected to 

language development and if they believe that they need to have the skills and experience for 

it to become a learning experience for children.  

I have done my research at two different preschools to support my findings. In each preschool 

I have interviewed a preschool teacher and also studied the children and teachers when they 

sang and made music together. 

The results I have gathered show that language and music have common components like 

rhythm, tone, pauses and melodies. During my observations I could see that the teachers used 

tools like movement, objects and sign language to promote the understanding of the words in 

the songs. 

In the result we also can see that the preschool teachers possess insight in the importance of 

music connected to children’s language development. Songs with movement are a commonly 

used tool which serves to lift children’s language development. This is because that through 

movement they can give meaning to the lyrics in the song. However it is important that the 

preschool teachers are devoted in their work with music with children. The educator must be 

aware of the importance of the social interaction and show an interest in the work with music. 

A danger can be that educators that aren’t aware of the importance of music or doesn’t show 

any interest in what’s being done will rub off their emotions onto the children that will 

increase a risk of little to no development or learning taking place. 
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1. Inledning  

 

 Intresset och egen erfarenhet har betydelse, vad har man för erfarenhet av att sjunga?  Har 

man fått höra att man inte kan kanske, då sätter det prägel på hur man tycker att det är att 

sjunga. De flesta sjunger ju hellre än bra men det är ju bara att köra på känner jag (Intervju 1). 

Musik har alltid kommit som en naturlig del för mig och jag anser att man lär sig så otroligt 

mycket genom musik, om sig själv och livet. Det är dock svårt att sätta ord på den betydelse 

som musiken har för människor. Jag har ofta hört under min förskollärarutbildning om det 

positiva i att jobba med musik på förskolan men jag har i nästan större utsträckning mött 

människor som känner ett starkt motstånd gällande sitt eget musicerande i förskolan. Detta på 

grund av att de själva känner att de inte ”kan” eller är tillräckligt duktiga för kunna att lära ut 

musik så att det blir utvecklande för barnen. Därför vill jag undersöka om det är så att flera 

pedagoger själva anser att det finns ett krav på att vi som pedagoger måste vara ”duktiga” 

eller ha en viss kunskap för att kunna lära ut musik till barn. Jag vill även ta reda på vad det 

finns för uppfattningar om hur språkutvecklingen kan främjas när man arbetar musikaliskt 

med barnen och hur pedagogerna går tillväga för att stödja barnen i deras språkutveckling. 

1.1 Bakgrund  

 

 I detta avsnitt så kommer jag att redogöra för hur synen på musiken i förskolan har förändrats 

genom tiden. Jag kommer även att skildra några övergripande centrala begrepp som är 

relevanta för denna uppsats. 

1.1.1 Musiken i förskolan ur ett historiskt perspektiv 

 

Enligt Söderman (2012) var forskningen i början på 1900-talet om barn och musik inriktad på 

att söka efter den mest äkta och autentiska barnsången. Denna forskning utifrån barns 

perspektiv ratades dock av många då de låtar som inte ansågs vara tillräckligt äkta och 

autentiska utan mer riktade mot vuxna sorterades bort. Det fanns med andra ord ett mål om att 

endast sjunga barnmusik med barn och inte annan populärkultur. Under 1930-talet orsakade 

musikläraren Knut Brodin ramaskri när han valde att sjunga dåtidens schlagers med sina 

elever. Hans motivering var att barnen blev mer motiverade att sjunga när de fick sjunga 

denna typ av sånger. Söderman beskriver att det fanns en rädsla hos vuxna att deras musik var 

alltför negativ för barnen och att detta skulle påverka de negativt (Söderman, 2012, s. 43–46). 
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Ett stort genombrott inom musiken på förskola/skola skedde på slutet av 1990-talet då det 

uppstod något som kallades för ”Mozarteffekten” som var en forskning som visade på 

förbättrade studieresultat i bland annat matematik och språk hos skolelever som lyssnade på 

Mozart. Senare forskning har dock visat att det inte spelar någon roll ifall det är Mozarts eller 

någon annans musik som spelas utan det viktigaste är att barnen lyssnar på det de själva gillar 

och inspireras av. Nya studier, ifrån Sverige, har visat på ett samband mellan allmän kognitiv 

förmåga och rytmisk stabilitet (Jederlund, 2013, s. 13). Nu finns användandet av musik som 

läroplansmål i förskolans läroplan, mer om detta presenteras nedan. 

1.1.2 Läroplan i förskolan 

 

Enligt läroplanen Lpfö-98 reviderad 2010 finns det ett övergripande uppdrag kring att bidra 

till ett livslångt lärande, en verksamhet där varje barn får möjlighet att utvecklas i sin egen 

takt tack vare omsorg, fostran och ett lustfyllt lärande. Detta lärande grundar sig i att det finns 

ett samspel mellan vuxna och barn men även att det i barngruppen finns ett samspel med 

andra barn (Skolverket, 2010, s. 7).  

Något som lyfts upp i läroplanen som viktigt för barn är leken och att det är genom leken som 

barn tar till sig lärande och kunskaper. Sång och musik har enligt mig en start koppling till 

leken då de båda kan beskrivas som lustfyllda läranden. I läroplanen beskrivs leken på 

följande sätt:  

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja 

varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det 

lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga 

till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den 

skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och  bearbeta upplevelser, 

känslor och erfarenheter (Skolverket, 2010, s. 6). 

I läroplanen för förskolan så framgår  det tydligt att vi på förskolan måste se till att alla barn 

får chans att känna en tilltro till, och får utveckla, sin estetiska förmåga.  

              Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att 

förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, 

sång och musik, dans och drama (Skolverket, 2010, s. 10).  
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Jag anser att det är viktigt att ständigt återkomma till läroplansmålen för att få inspiration och 

motivation till att arbeta på nya och kreativa sätt.  

1.1.3 Centrala begrepp 

 

Musiksamlingar/musikmöten: Med detta menas de pedagogiska samlingar i förskolan där 

pedagogen tillsammans med barnen utövar musik. 

Musik: Detta är en kategori där sång, ramsor, rytm, takt och rörelser ingår. 

Språk: I större delen av min studie använder jag begreppet språk som ett verbalt språk, alltså 

det talade språket. Men jag har även använt mig av språk som ett icke-verbalt språk som 

uttrycks genom rörelser. 

1.2 Syfte  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur man kan främja barns språkutveckling med hjälp 

av sång och musik.  Jag vill även se hur musik kan användas som en form av mediering som 

gör att barn når till olika utvecklingszoner. Genom observationer och intervjuer så vill jag 

undersöka hur pedagogerna arbetar med sång och musik och hur pedagogerna själva 

reflekterar över sitt arbete. Studien ska även ge exempel på vilken betydelse pedagogernas 

egna kunskaper och erfarenheter kan få för att det ska bli språkutvecklande för barnen. 

1.3 Frågeställningar 
 

 Hur arbetar pedagogerna med sång och musik på de utvalda förskolorna? 

 Vad säger pedagogerna själva om hur de arbetar språkutvecklande med musik och 

sång på de utvalda förskolorna? 

 Vad krävs det för kunskap och förmågor av en pedagog för att kunna arbeta 

språkutvecklande med musik och sång enligt de intervjuade pedagogerna? 

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter  

 

Jag har valt att i största mån utgå ifrån psykologen och pedagogen Lev S. Vygotskijs (1896–

1934) sociokulturella perspektiv men jag har även valt att komplettera med den tyska 
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pedagogen Friedrich Fröbel (1782–1852) och hans idéer om det skapande barnet som genom 

leken får en allsidig utveckling och främst hans rörelselekar.  

1.4.1 Vygotskij  och det sociokulturella perspektivet  

 

Barn lär sig språk i samspel med sin omgivning och det är en adaptiv process. Med detta 

menas att när barnet deltar i nya situationer så lagrar barnet detta som information som kan 

anpassas och användas i andra liknande situationer. Men det är viktigt att påpeka att det inte 

endast är barnet som måste anpassa sig i sin inlärning utan det är också viktigt att 

omgivningen anpassar sig efter barnet (Bjar & Liberg, 2010, s. 57).  Lev Vygoskij (1978) 

ansåg att språket för det lilla barnet till en början har en social funktion som sedan utvecklas 

till ett redskap för tänkande. Han talar om en övergång mellan det yttre och det inre och han 

menar att denna övergång sker då barnet börjar tala för sig själv (Vygotskij, 1978, se Ehrlin, 

2012, s. 58).  Enligt Jederlunds (2013) tolkning så talar Vygotskij om barnets egna inre 

drivkraft som är ett pockande behov hos barnet som både är fysiskt och psykiskt och som 

driver barnet till att kommunicera med andra (Jederlund, 2013, s. 136). 

Språkvetenskapsprofessorn Gisela Håkanssson (1998) återger Vygotskij och beskriver att han 

betonar interaktionens viktiga roll när det kommer till barns språkliga utveckling. Hon återger 

att det är genom den sociala samvaron med andra som barnet upptäcker språket och att det är i 

samtal med vuxna som de får det stöd som behövs för att språket ska kunna utvecklas 

(Håkansson, 1998, s. 25). Eftersom att det sociokulturella perspektivet fokuserar på att 

individen utvecklas i det sociala samspelet så anser jag att den teoretiska ramen fungerar bäst 

för att analysera det som sker i det sociala samspelet under sångsamlingarna.  

Ett återkommande begrepp i Vygotskijs sociokulturella perspektiv är den proximala 

utvecklingszonen som han betonar är barnens närmsta utvecklingzon, med andra ord innebär 

det att det är barnets närmsta mognads/utvecklingsnivå, som genom samspel och stöttning 

från andra kan uppnås (Vygotskij, 2001, s. 330 – 333). Min tolkning av begreppet är att 

genom att stötta barnen i deras närmaste utvecklingszon så kan barnen både bli starkare i sig 

själva och klokare i och med att de då når sitt mål.  

Ett annat begrepp inom det sociokulturella perspektivet är mediering. Säljö (2000) återger 

mediering som ett redskap för att förstå omvärlden. Eftersom språket är något som vi 

människor skapat genom våran kultur för att kunna kommunicera med varandra så skulle man 
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kunna säga att språket är vårat medierande verktyg som gör att vi kan föra kunskap och 

lärande mellan oss (Säljö, 2000, s. 82). Kopplat till begreppet mediering passar begreppet 

artefakter in. Det är redskap och ting skapat av människan som vi använder för att skapa 

mening och förståelse kring vad som sker omkring oss. Med andra ord så skulle man kunna 

säga att vi medierar med hjälp av artefakter då vi med hjälp av redskap ger något mening, 

innehåll och betydelse (Säljö, 2000, s. 80–81).  Jag vill undersöka hur pedagogerna använder 

sig av musik som en mediering för att barnen ska nå sin proximala utvecklingszon inom 

språkutvecklingen.  

1.4.2 Språkutveckling 

 

Sven Strömqvist (2010) som är professor inom språkvetenskap och språkinlärning på Lunds 

universitet skriver om att det är i samspelet med omgivningen som barn lär sig sitt språk. Han 

beskriver hur språkinlärningen är en adaptiv process där barnet lagrar information från olika 

situationer som det deltar i och använder sig sedan av denna lagrade information i nya 

situationer. Han förklarar att det är rimligt att se på språkutvecklingsprocessen som en öppen 

process som aldrig någonsin tar slut, vi lär oss hela livet (Strömqvist, 2010, s. 57). Bjar och 

Liberg (2010) betonar att då Sverige är ett kulturellt heterogent samhälle så gör det att barn 

har olika förutsättningar för språkutveckling. Beroende på vilka människor barnen möter och 

vilka kulturella bakgrunder de har så får de olika förutsättningar för språket. Förskolan har 

därför en stor och viktig roll i barnens liv då man där på bästa sätt försöker att stödja deras 

tanke, språk och kunskapsutveckling (Bjar & Liber, 2010, s. 17). 

1.4.3 Fröbel och rörelselekarna 

 

I slutet på 1800-talet så startades barnträdgårdsperioden, Kindergarten, i Sverige. Barnen som 

gick på Kindergarten skulle skolas och deras kunskap skulle spridas vidare till deras mödrar 

och på så sätt utveckla samhället. Denna verksamhet var starkt influerad av Fröbel, som lyfte 

fram barndomens egna värde och värdet av utbildning och fostran för människor. År 1926 så 

tog Fröbel upp betydelsen av sångens värde i samband med leken, han kallade den för 

hörselsinnets fostran. Han ansåg att sången förenade sinne, kropp och ande och kom närmare 

det som man inte kan se med blotta ögat (Uddén, 2001). Wallström (1992) återger Fröbels 

tankar om vikten av de estetiska ämnena, sång, musik, bild och modellering. Hon anser är att 

Fröbel menade att människan har en inbyggd skapande kraft som under kreativa arbeten kan 
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frigöras och när detta sker så måste vi vuxna vara mottagliga för barnens behov för att kunna 

främja deras utveckling. Men utveckling sker inte endast från de vuxna till barnen utan de 

vuxna kan även lära sig av barnen, detta genom att de vuxnas uppgift inte endast är att lära ut 

till barnen utan att leva tillsammans med dem (Wallström, 1992, s. 165).  

Simmons-Christenson (2002) återger att Fröbel utarbetade en egen metod för undervisning 

med syftet att ta vara på barnens verksamhetsbegär och att de genom lek och aktiviteter skulle 

utvecklas (Simmons-Christenson, 2002, s. 102). Han jämförde barnen med plantor som 

behöver stimulans för att kunna utvecklas, jag citerar: ”Liksom trädgårdsmästaren ser till att 

varje planta får de rätta betingelserna för att bli fullvärdig, ska Kinderegarten ge varje liten 

människoplanta allt vad den behöver” (Simmons-Christensen, 2002, s. 103). 

Det jag främst kommer använda mig av i min analys är Fröbels rörelselekar. Wallström 

(1992) återger Fröbels finmotoriska rörelselekar som han skapade för att stödja barnens 

begynnande begreppsutveckling. Metodiken gick ut på att barnen skulle teckna språket 

samtidigt som de sjöng då barn tidigt leker med sina händer, exempelvis så pekar barn gärna 

ut föremål innan de kan uttala orden. Fröbel hade en teori om att barnet genomgår en 

utveckling från språklös individ till en abstrakt tänkande varelse. Hans teori var även att det 

var genom sjungande ljud som språkutvecklingen började och att artikulerande ord kom först 

senare och detta genom att barnen först sjunger det talade språket (Wallström, 1992, s. 41). 

Varför jag valde att använda mig av dessa båda teoretiker är för att både Vygotskij och Fröbel 

betonar vikten av ett socialt arbete med barnen. Att man ska leva och lära med barnen och 

finnas där och fånga upp deras vilja och behov. I analysen så använder jag mig främst av 

Vygotskijs teorier då det är min främsta teorianknytning men jag ville inte ta bort Fröbel och 

hans teorier då jag anser att de är givande för min undersökning, speciellt när det kommer till 

rörelselekarna. 

1.5 Material och metod  

 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra hur jag har utformat mitt examensarbete, vilka 

metoder jag har använt mig av och hur jag har gått tillväga. Jag kommer även att reflektera 

över mitt val av metod under rubriken metoddiskussion. 
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1.5.1 Insamlingsmetod för empirisk data 

 

För att samla in mitt empiriska material så har jag använt mig av kvalitativa studier. Detta är 

något som Stukát förklarar som en metod där man vill tolka eller förstå ett fenomen och inte 

generalisera ett resultat medan man i en kvantitativ studie fokuserar på att finna ett mönster 

som antas gälla generellt (Stukát, 2011, s. 35-36). Anledningen till att jag har valt att använda 

mig av kvalitativa studier är för att jag vill få en förståelse för hur mina informanter själva 

tänker och reflekterar över sitt arbete med musik i förskolan. Mitt mål är inte att finna ett svar 

som är giltigt på alla förskolor eller att på något sätt generalisera resultaten utan syftet  med 

min studie är att försöka förstå hur pedagogernas arbete med musik på de utvalda förskolorna 

kan påverka barnens språkutveckling. Mitt huvudfokus är inte att jämföra förskolorna men att 

helt utesluta all slags jämförelse känns svårt.  

För att samla in min empiriska data så använde jag mig av två metoder, observationer av 

sångsamlingar och intervjuer med pedagoger. Jag ansåg att dessa metoder bäst kunde hjälpa 

mig att svara på mina frågeställningar. Genom intervjuerna så ville jag få svar på hur och om 

pedagogerna själva ansåg att de arbetade språkutvecklande med musik och sång så att det blir 

språkutvecklande för barnen och om de själva har några funderingar kring vad det krävs av en 

pedagog för att arbeta språkutvecklande genom musik. Genom att observera sångsamlingar så 

önskade jag att se praktiska exempel på hur pedagoger arbetar med sång och musik på de 

utvalda förskolorna. Jag vill klargöra att jag inte använde dessa metoder för att undersöka om 

pedagogerna gjorde som de sade utan jag ville endast få en bild av hur deras arbete kan se ut 

genom praktiska exempel från observationerna. Jag valde att börja med mina observationer 

och efter det med intervjuerna, detta då jag ville ge pedagogen en chans att kunna reflektera 

över observationen under intervjun.  

1.5.2 Intervjuer 

 

Etnologen Eva Fägerborg förklarar intervjun som en stund där informanten kan beskriva den 

upplevda verkligheten genom att berätta om sitt liv, sina tankar, erfarenheter och upplevelser 

(Fägerborg, 2011, s.85). Stukát (2011) beskriver att det finns en stor skillnad mellan 

exempelvis medieintervjuer och forskningsintervjuer, det senare är det som jag använt mig av. 

Han beskriver hur forskningsintervjuer har ett mycket större krav då man måste motivera 

mycket noga hur man burit sig åt och att ens tolkningar är giltiga och hållbara (Stukát, 2011, 
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s. 42). Eftersom jag önskade få en inblick i vad informanterna på de utvalda förskolorna har 

för tankar och erfarenheter med sång och musik i förskolan så valde jag att genomföra 

semistrukturerade intervjuer. Stukát (2011) förklarar denna intervjuform som att intervjuaren 

är medveten om vilka huvudfrågor som ska ställas men är anpassningsbar och kan ändra 

ordning eller lägga till följdfrågor som exempelvis: Vad menar du med det? Kan du berätta 

mer? Osv. Han beskriver detta som en metod som kan komma längre och nå djupare då 

beroende på hur respons avges, exempelvis vilket tonfall eller vilken mimik man visar så kan 

man få upplysningar som man kanske inte fått annars (Stukát, 2011, s. 44). Vad intervjun inte 

kan ge mig är praktiska exempel på hur exempelvis en sångsamling går till, man får endast en 

beskrivning enligt informantens egna tolkning. Därför har jag valt att komplettera intervjuerna 

med observationer – mer om observationerna kommer under rubriken ”observationer”. 

När jag utförde mina intervjuer använde jag mig av en intervjuguide (bilaga bifogas) och av 

ljudinspelning. Jag inledde intervjun med att informera den intervjuade om 

konfidentialitetsprincipen och berättade på vilket sätt intervjun kommer användas i arbetet. 

Jag försäkrade mig även om det var okej för informanten att jag använde mig av 

ljudinspelning under intervjun för att helt kunna fokusera på det hon säger och inte sitta och 

anteckna för det kan kännas otrevligt och stressande både för mig men också för informanten.  

Intervjuerna började med allmäna frågor om informanterna själva för att sedan övergå till mer 

centrala frågor med koppling till mitt syfte för att sedan avslutas med en lite mjukare fråga 

igen. Exempel på frågor i dessa tre stadier är: Vilken utbildning har du? Vilken funktion anser 

du att musik fyller i förskolan? Vad betyder musik för dig?  

Jag anpassade min intervjuguide efter informanterna då det ibland kunna komma ett svar på 

en fråga som hörde ihop med en annan fråga. Varje intervju fick ca en timme avsatt och 

intervjuerna skedde på informanternas arbetsplatser för att skapa en trygghet hos 

informanterna. 

1.5.3 Observationer 

 

Stukát beskriver observationer som ett verktyg som är lämpligast att använda när man vill ta 

reda på vad människor faktiskt gör genom att studera beteenden som både är verbala och icke-

verbala. En stor fördel med denna metod är att man får kunskap som är direkt hämtad från sitt 
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sammanhang (Stukát, 2011, s. 55–56). En nackdel med metoden är att man inte kan se vad 

som försiggår i pedagogernas tankar och därför är intervjun ett bra komplement. 

Observationsformen som jag valt att använda mig av är det som Stukát (2011) benämner som 

osystematisk observation. Han beskriver att när man använder sig av denna metod så sitter 

man exempelvis längst bak i ett klassrum och observerar och noterar vad man av olika skäl 

fäster sig vid i ett löpande protokoll. Stukát förklarar dock att det inte räcker att endast ”titta 

och lyssna” utan något slags fokus krävs. Han citerar ett uttryck som lyder ”det är lättare att 

leta om man vet vad man ska leta efter” (Stukát, 2011, s. 56–57). Jag hade ett fokus i och med 

att det var en planerad aktivitet, en sångsamling, och inte exempelvis vad som sker allmänt 

under en dag på förskolan. För att ha möjlighet att kunna se samspelet mellan pedagogerna 

och barnen, deras mimik och rörelser, så bestämde jag mig för att använda ljudinspelning så 

att jag kunde fokusera på det jag såg och sedan kunna lyssna på det inspelade materialet för 

att höra vad som hände. Stukát betonar att fördelen med att spela in en observation är att man 

har möjligheten att spela upp den flera gånger och på så sätt göra observationen säkrare och 

mer trovärdig (Stukát, 2011, s. 56). 

1.5.4 Metoddiskussion 

 

För att uppnå studiens syfte så valde jag att använda mig av en kvalitativ ansats och använde 

både intervjuer och observationer för att samla in data. Omfattningen av studien anpassades 

efter den tilldelade tiden och vad som kändes möjligt för mig att hinna med. Detta gjorde att 

jag begränsade min studie till två observationer och två intervjuer. Att kombinera 

observationer och intervjuer visade sig vara ett bra val då dessa kompletterade varandra och 

gynnade min studie. Ifall jag använt mig av fler respondenter så hade det förmodligen gett ett 

bredare  perspektiv på frågeställningarna men då jag ville ha mer djupgående svar valde jag 

att intervjua endast två pedagoger och jag anser att det insamlade materialet räckte till för att 

svara på mina frågeställningar. 

1.5.5 Transkribering 

 

Här redogör jag betydelsen av olika tecken som finns med när empirin presenteras i resultat 

och analys kapitlet. 

Greta:                                             Varje yttrande börjar med namn och kolon 
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...                                                     Tre punkter står för en längre paus/uppehåll i talet 

HÄR                                               Ordet uttalas med eftertryck 

*De klappar händerna*                   Inom två stjärnor presenteras det som sker 

1.5.6 Urval och tillträde  

 

Jag har valt att intervjua två pedagoger på två olika förskolor och göra en observation på varje 

förskola. Båda förskolorna ligger i samma kommun och kommunen består mest av människor 

ifrån medelklassen. Ena förskolan har en avdelning som är språkpedagogiskt inriktad vilket 

var väldigt passande för min undersökning då den är kopplad till barns språkutveckling. Den 

andra förskolan är en förskola utan specifik inriktning och anledningen till att jag valde att 

åka till två olika förskolor är inte för att jämföra de med varandra utan för att få en bredare 

undersökning att analysera.  

Inför min studie så tog jag kontakt med förskolechefen för kommunens alla kommunala 

förskolor via mail och berättade om studien och frågade om hon kunde rekommendera två 

förskolor som skulle vara villiga att medverka. Chefen kontaktade mig någon dag efter att 

mailet skickats och gav mig namn och nummer till två förskolor som var intresserade. Ena 

förskolan fick jag kontakt med direkt och vi bokade in tid för observation och intervju redan 

senare under veckan. Den andra förskolan var det lite svårare att få tag i så jag bestämde mig 

för att välja bort den förskolan och kontaktade en annan förskola i kommunen där vi bokade 

tid för observation och intervju någon vecka efter den första.  

1.5.7 Validitet och reliabilitet 

 

På grund av tidsbrist så fanns det ingen möjlighet att studera vad som sker under 

musiksamlingar rent generellt eller att det som pedagogerna svarade under intervjun skulle 

vara detsamma överallt. Avsikten med min undersökning är just att få syn på hur det ser ut på 

de utvalda förskolorna och på hur endast dessa pedagoger ser på musik kopplat till 

språkutvecklingen. Ahrne och Svensson (2011) beskriver att när det gäller den kvalitativa 

forskningen så kan man inte generalisera men man kan istället prata om överförbarhet. Det 

som menas med detta är att studiens slutsatser kan överföras till andra människor och miljöer 

som påminner om de som har studerats (Ahrne & Svensson, 2011, s. 28-29). 
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1.6 Etiska principer  

Ett examensarbete på denna nivå definieras inte som forskning på samma sätt som för 

professorer eller lärare som forskar på universitetsnivå, men vi har ändå en högskolelag som 

måste följas som säger att trovärdigheten inom vetenskapen och en god forskningsed ska 

värnas om i högskolans verksamhet (Högskolelagen, kap 1. 3a §). 

Denna lag kallas för individskyddskravet som kan delas in i fyra huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Stensmo, 

2002). 

Redan vid första mailkonakt med förskolechefen så redogjorde jag för informationskravet där 

jag förklarade syftet med undersökningen samt annan lämplig information. I hänsyn till 

samtyckeskravet så lämnades ett brev till förskollärarna och föräldrar till barnen som 

medverkade i undersökningen (Bilaga bifogas). Där presenterade jag mig och min 

undersökning. Jag förklarade även i brevet att alla barn och pedagoger skulle vara anonyma i 

undersökningen allt enligt konfidentialitetskravet och att anteckningarna och det inspelade 

materialet endast skulle användas av mig i min uppsats och sedan raderas allt enligt 

nyttjandekravet. I brevet så lämnade jag även mina kontaktuppgifter så att pedagogerna eller 

föräldrar hade möjlighet att kontakta mig vid eventuella frågor. 

Alla namn som förekommer i uppsatsen är fiktiva och jag har valt att göra alla barn som 

medverkat i studien könsanonyma då genus inte är fokuset i min undersökning. Jag har även 

fokuserat på att anpassa undersökningen så pass att de som deltog inte upplevde mina 

intervjufrågor som stötande eller hotfulla och under observationerna så försökte jag vara 

uppmärksam på hur de som observerades uppfattade situationen. 

2. Tidigare forskning  

 

Jag kommer under denna rubrik att gå igenom tidigare forskning och litteratur som är 

relevanta för mina frågeställningar. Forskningsfältet kring studier om musik kopplat till barns 

språkutveckling är brett. Fokuset för de flesta studier kring detta har varit att musik blir 

språkfrämjande i det sociala samspelet med andra barn och framförallt vuxna. 
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2.1 Pedagogens roll för barns språkutveckling 

 

Ulf Jederlund (2013) som bland annat är leg. musikterapeut menar att om barn blir sedda  i en 

harmonisk miljö så känner barnen lust och trygghet och detta bidrar med stor säkerhet till 

utveckling av deras språk. Får barnen känna att de lyckades med sin uppgift och fick en viktig 

roll genom musik så kan det öka lusten till att uttrycka sig på andra sätt, exempelvis i tal. I 

förskolan så betonas samspelet som viktigt och Jederlund anser att det till stor del ligger på 

pedagogen att skapa en viktig grundpelare för barnens fortsätta lärande och lust att vilja 

uttrycka sina tankar. Det är viktigt att utveckla en god kommunikation genom att språka med 

barnen och lyssna på dem, detta kommer hjälpa barnen att hitta sin egna kommunikativa 

identitet (Jederlund, 2013, s. 19-20). 

Jederlund (2013) betonar att om musiken ska ha möjlighet att vara språkfrämjande så behöver 

musikpedagogiken utgå från ett socialt perspektiv där samspel, språk och kommunikation har 

huvudfokus och att det fyller en meningsfull funktion. Han förklarar vikten av att det ska vara 

lustfyllt när man uttrycker sig genom sången och att det bör vara en stund där man dels 

lyssnar på andra men samtidigt blir hörd själv. Inom musikpedagogiken så är det även viktigt 

att man både är lyhörd inför allas olikheter och att man accepterar dessa då det inte finns 

några rätt eller fel när det kommer till musicerande med barn (Jederlund, 2013, s. 126). 

Många människor tror att det finns rätt och fel när det kommer till sångröster och detta kan 

bidra till att det känns omotiverat att sjunga. Forskaren och musikpedagogen Mats Uddholm 

(1994) menar att det inte finns några rätt eller fel när man sjunger då allas röster är olika. Vi 

kan träna upp våra sångröster så det blir bekvämt att sjunga och lyssna på genom att träna på 

att använda stämbanden och på så sätt träna upp vårat muskelminne (Uddholm, 1994). Ett 

bekymmer kan vara att barn i allmänhet har ett ljusare röstläge än vad vuxna har och därför 

kan många känna att det är svårt att sjunga tillsammans med barn. Jederlund (2013) menar 

dock att det inte är en så pass stor skillnad i våra röstlägen att barnen inte kan klara av det. Ett 

tips som han har till pedagoger är att låta barnen börja sjunga och sedan försöka fånga deras 

röstläge. Detta är dock ingen nödvändighet för att det ska bli givande för barnen utan glädjen 

betyder mer (Jederlund, 2013). 

2.2 Språkutveckling genom musik 
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Berit Uddén (2001) som är musiklärare och mångårig utbildare inom förskollärare och 

fritispedagogsavdelningen i Örebro använder begreppet musisk lek i samband med musik och 

barn i sin avhandling Musik pedagogik med kunskapande barn – vad Fröbel visste om visan 

som tolkande medel i barndomens studiedialog. Hon menar att vi har olika nivåer i hjärnan 

som genom den musiska leken kan göra att man uppfattar och uttrycker saker, detta hör till de 

kallade lägre nivåerna i hjärnan som styrs av känslor och rörelse. Enligt Uddén så finns dessa 

två nivåer redan utvecklade i hjärnan när barnen är nyfött, vilket också innebär att barnet 

redan från början kan delges den musiska leken som kan utveckla den högre hjärnnivån. Den 

högre hjärnnivån kallar Uddén för ”den tredje” hjärnnivån, där växer tanke och språk genom 

stimuli av de lägre nivåerna, därför betonar Uddén vikten av att pedagoger och andra vuxna 

sjunger, dansar och rimmar med barnen. Hon anser att barn till en början lär sig genom att 

lyssna och imitera det de vuxna gör. Genom att upprepa ett muntligt språk, exempelvis en 

sång, så fastnar det i minnet och bildar tillslut en bestående kunskap (Uddén, 2001, s. 15). 

Även Jederlund (2013) betonar att sjunga samma sånger, att repetera sånger, är gynnande för 

både barnens självkänsla och barnens språkutveckling då repetition skapar trygghet då det är 

något som barnen känner igen och därför skapas även stunder där barnen känner att de vågar 

uttrycka sig verbalt. Han nämner dock att man ska välkomna variation och förnyelse av 

sånger man sjunger eftersom att det skapar tid för kreativitet med språket. Han menar att 

genom att ändra ett ord eller mening i sången och kanske låta barnen vara med och bestämma 

förändringen så skapar det en samhörighet som kan leda till språkutvecklande stunder 

(Jederlund, 2013, s. 127). 

Filosofie doktorn, inom musikvetenskap, Anna Ehrlin (2012) har skrivit en avhandling som 

handlar om hur musik kan stimulera barns språkutveckling. Hennes forskning fokuserar 

främst på hur man kan använda musik som ett verktyg för att stimulera språkutvecklingen hos 

barn med svenska som andraspråk. Hennes undersökning visar på att barnen har lättare för att 

ta del av språket när de sjunger eftersom att de då får höra både språkljud och språkrytmer 

samt använda sig av mer komplicerade meningar än vad de skulle använda i talspråket. Hon 

beskriver hur sångtexter används som ett redskap för att befästa nya ord och begrepp som gör 

att barnens ordföråd vidgas (Erhlin, 2012). Musikforskaren Joan-Roar Bjørkvold (2005) har i 

sin bok Den musiska människan fokuserat mycket på att barn får upplevelser av ljud, rörelse 

och rytm redan i mammas mage. Han betonar att barn föds som musiska människor och att 
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det är samhället som bör ta till tillvara på detta. Han anser att denna gåva som barnen föds 

med är nyckeln till inlärning och livskraft (Bjørkvold, 2005). 

3. Resultat och Analys  

 

Jag har bestämt mig för att använda mig av ett inledningskapitel och tre materialkategori 

kapitel i min analys och för att förenkla det hela så har jag satt mina tre frågeställningar som 

kapitelrubriker. Under varje kapitel ger jag exempel ur min empiri som jag sedan utifrån teori 

och tidigare forskning analyserar. Jag har valt att inleda kapitlet med en kort beskrivning av 

förskolorna och informanterna. Nästa kapitel syftar till att redogöra hur arbetet med musik på 

de undersökta avdelningarna ser ut enligt informanterna och även empiri från det jag såg 

under observationerna. Kapitlet efter detta behandlar vad pedagogerna själva tänker och 

reflekterar kring deras arbete med musik kopplat till barns språkutveckling. Även detta 

kommer att kompletteras med vad jag såg under observationerna. I det sista kapitlet 

presenteras och analyseras urval ur de båda intervjuerna som behandlar vad pedagogerna 

själva anser att det krävs för kunskaper och erfarenheter för att göra arbetet med musik 

språkutvecklande. Målet med mitt upplägg är att det ska finnas en tydlig koppling till mitt 

syfte och mina frågeställningar och på så sätt ge en vidare bild av området jag studerat. 

3.1 Presentation av förskolorna och informanterna 

3.1.1 Förskola 1 

 

Granen är en förskola som består av 6 avdelningar. Den avdelning som jag gjorde min 

undersökning på var en avdelning som jag här kallar för Ekorren. Ekorren är en 

språkpedagogisk avdelning där det finns 15 platser, vilket är lite färre än på andra avdelningar 

då det går barn i behov av särskilt stöd, exempelvis språkförseningar, på Ekorren. För att 

komma till Ekorren som barn krävs det att man har en logopedkontakt och två gånger i 

veckan kommer det en logoped till avdelningen och arbetar med barnen. Eftersom barnen är i 

behov av särskilt stöd har pedagogerna på avdelningen skapat en väldigt tydlig strukturerad 

miljö. De jobbar mycket med stödtecken, detta för att tydliggöra det som sägs. Barnen på 

avdelningen är mellan 4-5 år. 
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Informanten på denna förskola kallar jag för Greta. Hon är förskollärare sedan flera år tillbaka 

och har tidigare arbetat på denna förskola i tio år men slutade för några år sedan för att jobba 

några år i Stockholms stad. Men hon bestämde sig för att komma tillbaka under våren 2015 

för att hon hörde om den här språkavdelningen och att det fanns en ledig tjänst där. 

3.1.2 Förskola 2 

 

Björken är en förskola som består av 5 avdelningar. Förskolan har ingen specifik inriktning 

men den har influerats av Reggio Emilia pedagogiken.  Avdelningen som jag utfört min 

undersökning på kallar jag här för Måsen. Det är en avdelning med 17 barn i åldrarna 1-3 år.  

Informanten på denna förskola kallar jag för Beatrice. Beatrice är en relativt nyexaminerad 

förskollärare sedan två år tillbaka och har sedan dess jobbat på denna förskola. 

3.2 Arbetet med musik på förskolan 

 

Här kommer jag att redogöra för hur Beatrice från Björkens förskola och Greta från Granens 

förskola resonerar kring hur de själva arbetar med musik på förskolan. Jag kommer även att 

ha med bitar ur mina observationer och utifrån allt detta knyta an till mina teorier och tidigare 

forskning. 

3.2.1 Rim och ramsor 

 

Pedagogen Greta på Granens förskola berättar eftersom avdelningen hon jobbar på är 

språkpedagogiskt inriktad så innebär det alla aktiviteter som de gör under dagen är 

inplanerade på ett bildschema. Detta innebär med andra ord att musiken inte sker spontant 

utan är inplanerat som en aktivitet att göra på deras samling, som de på förskolan benämner 

som möten. Greta berättade om vad de brukar göra när de har sångmöten, jag citerar: ”Vi gör 

mycket rim och ramsor. Munmotorik, ja vi sjunger väl sånger utifrån kanske projekt och sånt” 

(Intervju med Greta på Granens förskola).  Enligt Jederlund så kan en nackdel med att planera 

in musikaktiviteter under samlingar vara att man inte får den rätta känslan som behövs när 

man jobbar med musik. Han betonar att när man jobbar med musik så bör det finnas ett ärligt 

och engagerat uppsåt från de vuxna då barnen direkt känner en skillnad mellan en arrangerad 

pedagogisk situation som blir slentrianmässig och en situation som är skapad av någon med 

genuint uppsåt och intresse för musiken (Jederlund, 2013, s. 154). Å andra sidan kan det 
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positiva i att planera sina aktiviteter vara att det sker en medvetenhet i arbetet. Exempelvis 

som Greta berättar om i intervjun där de arbetar munmotoriskt genom att göra rim och 

ramsor. Enligt Uddén så är just rim och ramsor ett bra verktyg för att stimulera de olika 

nivåerna i hjärnan genom att barnen måste lyssna, imitera och efter att ha upprepat 

exempelvis samma ramsa vid ett flertal tillfällen blir det till en bestående kunskap som Uddén 

beskriver som väldigt språkfrämjande (Uddén, 2001). 

Utifrån mina observationer så tolkar jag det som att pedagogen visar en genuin känsla och 

glädje med barnen under musikmötet. Något som Greta gjorde något kontinuerligt under 

sångmötet var att fråga barnen frågor för att komma vidare, exempel:   

Pedagog: Nu ska vi sjunga en ny sång. Som handlar om *visar en bild på siffran fem* 

Flera barn: Femman! 

Pedagog: Fem små... *visar en bild på apa* 

Flera barn: Apor! 

Barn: Hoppade i sängen! 

Pedagog: Mhh... FEM. SMÅ. APOR. KLÄTTRADE. I. TRÄDET. *visar bild på träd* Och sen gjorde 

den nånting. Vad var det? 

Flera barn: Reta! 

Pedagog: Reta krokodilen ja!  *visar bild på krokodil, lägger alla bilder på golvet* Oj oj oj de där 

busiga aporna. Har ni ett träd? *visar med armen* 

Flera barn: Jaa! 

Pedagog: Har ni fem små busiga apor? 

Flera barn: Jaaaa... (Ur observation 1 på Granens förskola). 

Detta exempel ur empirin visar hur Greta använder sig av barnens kunskap genom att ställa 

frågor och visa bilder. Barnen får sätta ord på det de ser och delge sin egen kunskap om vad 

som sker härnäst i sången. Greta låter barnen ta plats och ger de möjlighet att göra sina röster 

hörda. Jederlund betonar  att genom att ställa frågor och låta barnen få en roll i egenskap av 

att föra låten framåt så skapar det en lust hos barnen som med stor säkerhet bidrar till en 

utveckling av deras språk (Jederlund, 2013, s. 19-20). Barnen fick en tydlig roll då det var 

deras svar som fick sången att gå vidare och enligt mig så var i stort sett alla barn intresserade 

och ivriga över att de fick just denna uppgift. 
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3.2.2 Rörelse 

 

   ...jag vet att de har jobbat i projekt om dans, som var jätteroligt. För de kunde ju se barn 

som har svårt att uttrycka sig på andra sätt blommade ut när de fick dansa. Det är ett språk 

som måste användas. Dans likväl som att måla och leka med lera, klippa klista ja vad det nu 

är så man får chans att uttrycka sig på det som man känner sig säkrast i (Greta i intervju 1)  

Citatet visar hur viktig alla olika sätt att uttrycka sig på är. Musik handlar inte enbart om att 

sjunga utan till musiken hör också rörelser och dans. Greta betonar att det är ett språk som 

behöver användas och uttryckas precis som barnen behöver möjlighet att få uttrycka sig 

genom andra estetiska aktiviteter. Som det framgår i läroplanen så ska förskolan främja 

barnens utveckling och lärande genom att låta barnen fä kommunicera med hjälp av de olika 

estetiska uttrycksformerna där bland annat sång och dans utgör innehåll och metod 

(Skolverket, 2010, s. 7). Detta är även ett kommunikationssätt som inte kräver att man måste 

tala samma språk, detta kan alla barn som kan röra sig använda. På så vis så blir denna 

kommunikationsform ett interkulturellt arbetssätt. Exempelvis om Kalle möter ett barn från 

Afrika så kanske de inte kan kommunicera genom ord så att de förstår varandra men genom 

rörelser och mimik så kan de skapa en förståelse för varandra och kommunicera. Detta har jag 

själv upplevt med mina kusiner från Italien, vi kunde inte kommunicera mycket i ord utan fick 

använda oss av rörelser för att prata med varandra. 

Precis som Fröbel ansåg att man skulle  använda sig av rörelselekar så förklarar Greta hur de 

använder sig av rörelser när de sjunger, hon benämner detta som rörelsesånger och betonar 

hur roligt barnen tycker att det är. Exempel: 

Pedagog: Kommer ni ihåg hur man gjorde tecken för buss? 

Barn: Ja 

*visar tecknet för buss?* 

Pedagog: Kommer ni ihåg hur staden var? 

*visar tecknet för staden* 

Barn: Och hjulen på bussen snurrar runt runt runt. 

Pedagog: Bra! Ett två tre. Hjulen på bussen snurrar runt runt runt, runt runt runt, runt runt runt, 

hjulen snurrar runt runt runt, runt i hela staden. Dörrarna på bussen de öppnas och stängs, öppnas 

och stängs, öppnas och stängs, dörrarna på bussen de öppnas och stängs runt i hela staden. *viskar* 

Bra. Här elefanten så får du lära dig en ny sång. 
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*Går igenom tecknena i låten hamrar och spikar. Säger ramsan långsamt så alla får öva på tecknena* 

Pedagog: Ett två tre. Jag hamrar, jag spikar, jag bygger  en bil, jag sågar och gnider och drar med 

min fil. Jag målar och målar med tjockt och med tunt. Jag startar maskinen och bilen kör runt. (Ur 

observation 1 på Granens förskola) 

Ovan var ett exempel på två låtar där pedagogen använder sig av stödtecken i deras 

rörelsesånger. Hon frågar ännu en gång barnen om hjälp för att komma vidare i sången. Hon 

förklarar i intervjun att genom att använda stödtecken så visualiserar de sångens innebörd och 

de förtydligar på så sätt språket. Uddén menar att barn etappvis måste inhämta kunskap från 

omvärlden genom  lyssna och förstå det språkliga innehållet som den vuxna ger (Uddén, 

2001). Barnen i min observation lyssnar på sången och får en tydligare förståelse genom de 

stödtecken som används. Exempelvis genom att göra tecknet för hus så får de en bild av ordet 

hus medan de sjunger. 

Pedagogen Greta berättar även för mig under intervjun att de använder sig av ett 

elefantgosedjur som under varje sångmöte är deras gäst och lyssnar. Hon förklarar att det då 

skapas en vilja hos barnen att visa upp och lära elefanten hur man ska sjunga och göra 

tecknen. Enligt Vygotskijs teori om den proximala utvecklingzonen blir vuxna som 

stöttepelare i barnens utveckling (Vygotskij, 2001, s. 330). Jag tolkar att pedagogerna 

använder elefanten som ett medierande verktyg för att få barnen att använda sitt språk på ett 

naturligt sätt. Detta då barnen kan känna att de vill visa och berätta för elefanten om vad som 

händer och på så sätt använder sin kommunikationsförmåga. Pedagogerna finns där som stöd 

ifall barnen behöver hjälp att uttrycka något som känns svårt. Säljö (2000) menar att en 

medierande handling definieras genom att barnet använder sig av ett objekt (artefakt) eller en 

språklig handling för att skapa sig en mening (Säljö, 2000). Jag anser att genom att prata till 

elefanten så glömmer barnen prestationen inför att kommunicera och det kommer mer 

naturligt då glädjen att lära ut finns där. De använde elefanten som ett medium för att skapa 

mening för barnen.  

3.2.3 Utrymmet för musikanvändandet 

 

Vi arbetar väldigt spontant med musik måste jag säga. När vi har samlingar innan lunchen, 

när det är lite rörigt och man måste fort göra något för att lugna ner alla. Vid 

påklädningssituationer i hallen eller när vi är ute på promenad (Beatrice i intervju 2). 
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I citatet ovan berättar Beatrice om hur de arbetar med musik, hon förklarar att det är ett 

spontant arbete som ofta används i olika vardagliga situationer. Vygotskijs begrepp 

interaktion är ett begrepp som passar bra in på detta resonemang då pedagogerna tar vara på 

det som sker i stunden och interagerar med barnen. Detta skapar en gemenskap då de alla är 

med på samma aktivitet. Detta får även den önskade effekten att lugna ner barnen då 

pedagogerna hamnar på samma nivå som barnen. 

Beatrice berättar även om att hon själv använder sig så mycket som möjligt av musik när hon 

är med barngruppen men hon önskar att det fick ett större utrymme även i de planerade 

projekten. Även Greta önskar att det fanns mer utrymme för musik i överlag på förskolan. 

Båda pedagogerna visar på en stark vilja då de båda vill att musik ska få större utrymme och 

tid på förskolan. Men utifrån min egna erfarenhet så vet jag att det inte alltid är så lätt att få 

utrymme för allt man vill på förskolan då tidschemat kan vara ganska tight. Alla rutiner som 

exempelvis att äta, sova, gå på toa, klä på och klä av tar tid. Sedan sker det nästan alltid 

oförutsedda saker som att pedagoger blir sjuka, barnen gör illa sig, det blir bråk eller andra 

saker som kan försvåra ens planering. 

3.3 Pedagogernas tankar om hur de arbetar språkutvecklande med musik 

och sång 

 

Här utgår jag från både mina observationer på förskolorna och mina intervjuer med 

pedagogerna. Mitt fokus ligger på att få syn på hur pedagogerna själva tänker och reflekterar 

kring hur de arbetar språkutvecklande med musik och sång samt att komplettera det de säger 

med vad jag såg under mina observationer. 

3.3.1 Ett lustfyllt verktyg 

 

Beatrice anser att musiken fyller en stor funktion och hon påpekar att det är ett lustfyllt 

verktyg att använda med barnen. Hon förklarar att hennes största syfte med musik är att de 

ska ha roligt tillsammans. Något som Fröbel betonar är att arbetet med musik ska vara 

lustfyllt och att man ska ta vara på barnens begär. Han ansåg att barn har en inbyggd skapande 

kraft som frigörs via kreativa arbeten (Wallström, 1992). Genom att ha roligt med musik så 

blir det lustfyllt för barnen och därmed lärande.  
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Pedagoger: Ett två tre  

*visar med fingrarna*  

Pedagoger: Hoppe hoppe hare satt och mumsa bär. Klappa sig på magen det var gott det här. Men 

fram smyger räven och ville haren ha...  

*tystnar och kollar spänt på barnen och gör sedan stora rörelser med armarna och nästan skriker ut 

slutet och sjunger jättesnabbt* 

Pedagoger:... MEEEEN hoppe hoppe hare skuttade så bra! 

Barn: AAAAAAHH!! 

*Alla applåderar* (Ur observation 2 på Björkens förskola). 

Detta exempel ur empirin visar hur pedagogerna använder sig av olika tonlägen i låten genom 

att dels viska och dels sjunga snabbt och högt. Detta för att kanske skapa en spänning i låten. 

Beatrice anser att musik är otroligt språkutvecklande då barnen dels memorerar text och tränar 

på uttalet och de tränar även på tonläge genom rim och rytm. Strömqvist (2010) återger 

Vygotskijs teori om att det är en adaptiv process för barn att lära sig språk och att det sker i 

samspel med andra. Genom att memorera texten och tonläge så lagrar barnen denna 

information som de sedan kan använda i senare situationer (Strömqvist, 2010, s. 57). 

Jederlund betonar att när vuxna talar till barn så är de duktiga på att använda sig av rytmik, 

tonhöjder, tonstyrka och pauser och detta gör att barnen får det lättare att förstå och urskilja de 

olika delarna i språket (Jederlund, 2013, s. 209). 

   Rytmen och språket framförallt så, och att kunna utrycka sig på annat sätt än... som nu vi 

har ju barn som inte kan uttrycka sig genom att prata och sjunga utan mer gör tecken så 

visst kan det påverka språkutvecklingen. Men språkmelodier, takten , rytm och så. Med små 

barn så hänger ju hela kroppen med så det är klart att det påverkar språket (Greta i intervju 

1)  

Citatet ovan syftar på att barn har olika förutsättningar att kunna uttrycka sig och att de som 

inte kan uttrycka sig genom att sjunga och prata istället kan använda stödtecken. När de 

kopplar stödtecken till sången så får barnen höra hur takten och rytmen i meningen lyder och 

detta anser Greta påverka språkutvecklingen. Stödtecken blir en mediering, som Säljö återger 

i sin bok, för att kunna kommunicera med resterande i gruppen och chans att vara med i det 

sociala samspelet. Då pedagogerna fört in stödtecken som en naturlig del i vardagen så får 

barnen möjlighet att testa nya sätt att kommunicera som gör att de kan nå till nya 
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utvecklingsnivåer i språket (Säljö, 2000). Pedagogerna blir som stöttepelare som hjälper 

barnen att nå till nya utvecklingsnivåer då de får ett extra sätt att uttrycka sig på. På detta sätt 

så kan de få hjälp att nå den proximala utvecklingszonen.  

Pedagog: Ett två tre. Knacka knacka knacka knacka 

*de knackar i golvet*  

Klappa nu klappa nu  

*klappar händerna*  

Alla fingrar dansar alla fingrar dansar  

*Viftar på fingrarna*  

Upp och ner upp och ner  

*rör händerna upp och ner* (Ur observation 2 på Björkens förskola). 

Under denna sång så märker jag att många barn är med och knackar och klappar med 

pedagogerna men några barnen observerar vad de andra gör. I låten så upprepar man alla 

händelser en gång och det är under upprepningen som barnen sjunger med mest. Pedagogerna 

använder sig av rytmen i låten genom att klappa eller göra rörelser på vissa stavelser. Detta 

arbetssätt, menar Jederlund, är språkutvecklande då man genom att arbeta på sådant sätt så 

ökar känslan för språkrytm, detta genom att de bryter ner flödet i det talade språket till mindre 

enheter – att klappa på eller spela på enstaviga ord med slag (Jederlund, 2013, s. 206 – 208).  

3.3.2 Medveten metod 

 

Nja.  Både ja och nej. Det blir ju språkutvecklande. Alltid. Men vi planerar som sagt inte när 

vi ska jobba med musik så jag kan väl inte säga att det är en medveten metod direkt 

(Beatrice i Intervju 2). 

Citatet ovan handlar om ifall Beatrice anser att de använder sig av musik som en medveten 

metod för barns språkutveckling. Hon stannade upp en sekund när jag ställde frågan och 

svaret börjar lite osäkert som det framgår i citatet men sen när frågan väl sjunkit in så svarade 

hon att på ett sätt så är det en medveten metod då hon anser att det alltid är språkutvecklande 

att arbeta med musik. 

Greta menar att de använder sig av musik som en medveten metod för barns språkutveckling 

då de planerar in vad för innehåll som ska vara med på deras möten. Hon anser också att det 

är språkutvecklande då det är ett väldigt lustfyllt verktyg att använda sig av.  
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Ännu en gång kommer begreppet lustfyllt verktyg upp, något som verkar genomsyra båda 

förskolornas tankesätt gällande arbetet med musik. Som jag nämnt tidigare så anser Jederlund 

att genom att arbeta spontant med musik finns det oftast en känsla av genuinitet för ämnet och 

därför blir det även lustfullt för barnen. Men vad innebär det egentligen att ha en medveten 

metod, är det detsamma som en planerad aktivitet eller kan man ha en medveten metod trots 

att aktiviteten är spontan? Greta anser att när de arbetar med musik så har de en medveten 

metod just för att de planerar innehållet i aktiviteten. Jag själv anser att man kan använda sig 

av en medveten metod även om aktiviteten är spontan. Om man har tankesättet att musik är 

språkutvecklande och är mottaglig för barnens behov, som Fröbel betonar är viktigt för att 

främja deras utveckling, så skapas en medvetenhet hos en. Med medvetenhet menar jag att 

man har en förståelse för hur viktigt musik är för barn språkutveckling och hur viktigt det är 

att möta barnen i musiken, möta deras begär och lust för att uttrycka sig musikaliskt.   

3.4 Kunskapskrav enligt pedagogerna  

 

Här kommer jag endast att utgå från informanternas intervjusvar och analysera dem med hjälp 

av de valda teorierna och den tidigare forskning. 

3.4.1 Erfarenheter 

 

Fast jag vet många som tycker att det är så otroligt jobbigt på grund av saker som hänt de 

förut.  Där de fått dåliga erfarenheter. Om någon sagt något elakt exempelvis. Men då får 

man ta stöd av sina kollegor tycker jag! För att komma förbi det liksom. Det blir ju som ett 

slags trauma (Beatrice i intervju 2) 

I citatet berättar Beatrice om hur dåliga erfarenheter inom musik kan skapa ett trauma inom en 

som gör att man känner motstånd kring att arbeta med musik. Det blir med andra ord ett krav 

på att man måste vara tillräckligt bra för att det ska var givande. Hon påpekar att om man 

hamnar i ett sådant tankesätt så bör man ta hjälp av sina arbetskollegor för att ta sig förbi 

hindret och utvecklas. 

Bjørkvold (2005) menar att det är läraren som begränsar sig själv då man sätter upp regler för 

hur man ska arbeta med musik och genom att sätta upp regler så skapar man även en större 

möjlighet att göra fel. Han betonar att det som vi vuxna ofta gör fel är att se på sång och 

musik som något som vi måste prestera när det istället bör handla om upplevelse (Bjørkvold, 
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2005, s. 29). Som det framkommit vid flera tillfällen i analysen så handlar musikarbetet 

mycket om känslan och glädjen och att det är viktigt att detta genomsyrar arbetet. Därför bör 

vi se det som en rolig aktivitet där vi tar bort alla krav, vi bör fokusera på glädjen i musiken 

och sprida vidare detta till barnen. Ju mer barnen vill uttrycka sig genom musik, i dans eller 

sång exempelvis, desto bättre för deras språkutveckling. 

              Mm absolut. Intresset och egen erfarenhet, vad har man för erfarenhet av att sjunga. Har 

man fått höra att man inte kan kanske då sätter det prägel på hur man tycker att det är att 

sjunga. De flesta sjunger ju hellre än bra så  men det är ju bara att köra på känner jag 

(Greta i Intervju 1). 

Även Greta tar upp att om man fått en dålig erfarenhet där man fått negativa kommentarer 

kring sitt musicerande så kan det sätta stopp för ens vilja att arbeta med musik. Greta betonar 

dock att många anser att det är glädjen i arbetet med musik som betyder något och  inte hur 

pass duktig man är. Detta yttrande passar bra in på resonemanget här ovan kring att musiken 

bör handla om upplevelse. 

Jederlund menar att man har ett personligt uttryck och intryck i musiken vilket betyder att 

man genom musik kan förmedla olika känslor (Jederlund, 2013, s. 15). Detta innebär att de 

pedagoger som känner motstånd till att sjunga på grund av exempelvis tidigare erfarenheter 

kan förmedla sina negativa känslor genom musiken. Med andra ord så skulle man kunna säga 

att man medierar över sina negativa känslor. Med detta menar jag att ens känsla som man 

förmedlar till barnet blir till en mediering eftersom man med exempelvis kroppspråk eller 

minspel visar vad man känner. Jag anser dock att man på samma sätt kan mediera (överföra) 

sina positiva känslor. Precis som Jederlund poängterar med att man har personliga uttryck och 

intryck i musiken.      

3.4.2 Utbildning 

 

              Ja absolut tror jag att utbildning gör mycket. Vi som är förskollärare har ju gått kurser på 

universitetet där vi får veta hur viktiga alla de estetiska läroprocesserna är. Sen får vi 

många tips på hur vi kan arbeta. Sen intresset ja. Det spelar såklart en stor roll men jag tror 

att om man vet hur viktigt det är så biter man liksom ihop även om man inte riktigt har det 

intresset (Beatrice i Intervju 2). 
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Beatrice betonar hur viktig utbildning är då hon anser att hon fick en insikt under sin egen 

utbildning om hur betydelsefulla de estetiska läroprocesserna är för barns lärande och 

utveckling. Att man där fick tips på hur man kan arbeta exempelvis med musik och därmed 

fick verktyg att använda i praktiken. Hon anser att det hon lärt sig på utbildningen väger mer 

än det egna intresset. Med andra ord så leder utbildningen till en omvärdering av ens egna 

känslor kring ämnet på grund av uppdraget vi har som förskollärare, då uppdraget väger mer 

än det egna intresset. Det finns en läroplan och i den står det tydligt att musik ska vara 

tillgängligt för alla barn. Beatrice berättar om att man på utbildningen fått många tips på hur 

man kan arbeta med musik. Jag frågade inte närmare kring vilka tips och verktyg hon menade 

att hon fick men jag kan ge ett exempel ur min egna utbildning. Vi har fått rådet att låta 

barnen börja sjunga för att försöka lyssna in deras naturliga sångläge och sedan försöka 

mimika detta. Detta rekommenderar även Jederlund i sin bok men han betonade dessutom att 

det inte gör något att man inte sjunger i exakt samma tonläge som barnen utan det viktigaste 

är att man försöker (Jederlund, 2013). Jag kan tänka mig att när man fått verktyg från 

utbildningen och fått använda de ute i praktiken så skapas tillslut en bestående kunskap som 

man kan plocka fram ur ryggsäcken och detta tror jag gör det lättare att arbeta med musik. 

Sedan tror jag att detta med stor säkerhet bidrar till större självkänsla inför arbetet då det blir 

ett igenkännande arbete. 

Uddholm (1994) menar att eftersom att det engelska ordet för lärare är educator som 

ursprungligen kommer från latin och betyder ”leda/visa vägen” så är det precis det som vi 

förskollärare ska göra. Lärarna behöver inte vara experter inom området för att kunna 

använda musik, men intresset och vetskapen om att det måste finnas tillgängligt och att det 

ska utgå från barnens perspektiv måste finnas (Uddholm, 1994).  

4. Avslutande sammanfattning och slutsatser 

 

Under detta avsnitt redogör jag för syftet med min studie och sammanfattar mitt resultat så det 

blir en tydlig röd tråd från mina frågeställningar. Jag avslutar med att redogöra för relevansen 

av denna studie samt komma med förslag på vidare forskning. 

Syftet med den här studien var att få en bild av hur arbetet med musik på förskolan kan gå till 

och vad pedagogernas egna tankar och erfarenheter kan ha för betydelse för arbetet med 
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musik kopplat till barns språkutveckling. Jag valde att använda mig av observationer av 

musiksamlingar och intervjuer med pedagoger för att få svar på mina frågeställningar. 

Den första frågeställningen behandlade hur pedagogerna arbetar med sång och musik på de 

utvalda förskolorna. På avdelningen Ekorren på Granens förskola så arbetar de alltid med 

planerade aktiviteter då de har flera barn i behov av särskilt stöd som behöver struktur. I 

analysen så framgick det att en nackdel med att arbeta med planerade aktiveter med musik är 

att det finns en risk att det blir slentrianmässigt och att pedagogerna inte får den rätta känslan 

som behövs. En fördel som framgick är att det kan vara så att man har en medvetenhet i 

arbetet då man planerat in innehållet i aktiviteten. Som både Greta och Beatrice tog upp så 

arbetar de exempelvis mycket med rim och ramsor. På avdelningen Måsen på Björkens 

förskola arbetar de mer spontant med musik. Beatrice förklarar att hon använder sig mycket 

av musik i vardagliga situationer, exempelvis vid påklädning, när de är ute på promenad eller 

om barngruppen behöver lugnas ner. De arbetar utifrån interaktionen med barnen. 

Under mina observationer så använde Greta sig av barnens egna kunskaper då hon ställer 

frågor till barnen för att föra låten framåt. Detta bidrar till en lust hos barnen att uttrycka sig. 

Greta betonar vikten av alla sätt att uttrycka sig på och den uttrycksform som hon framförallt 

ansåg behöver användas mer är dans och rörelser. Hon menar att ”det är ett språk som måste 

användas” (Ur intervju 1). Det är ett språk som bryter de kulturella skillnaderna då alla som 

kan röra sig kan uttrycka sig genom detta språk, det blir därför ett interkulturellt arbetssätt. 

Både Greta och Beatrice använder sig av rörelser i sina sånger, detta gör att barnen får 

visualisera sångens innebörd genom rörelserna. 

Greta förklarar att de använder sig av ett gosedjur, en elefant, som barnen sjunger för och 

uppgiften barnen har är att lära elefanten sångerna. Detta kopplade jag till att pedagogerna 

använder elefanten som ett medierande verktyg då de använder sig av denna artefakt för att 

skapa mening för barnen och en vilja hos dem att uttrycka sig. 

Något som Beatrice och Greta båda betonade är att de båda skulle vilja ha mer tid till att 

arbeta med musik. Som det framgick i analysen så är det ibland svårt att få in allt man vill då 

det alltid sker oförutsedda saker på förskolan och att tidschemat inte alltid är så flexibelt.  
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Den andra frågeställningen berörde vad pedagogerna själva säger om hur de arbetar med 

musik och sång på de utvalda förskolorna och jag använde mig även av empirin från 

observationerna i analysen. Beatrice anser att musik fyller en stor funktion då det är ett roligt 

och lustfyllt verktyg att arbeta med. Detta kopplade jag till Fröbels tankar om att barn har en 

inbyggd skapande kraft som frigörs genom kreativa arbeten som i detta fall är sången. 

Beatrice betonade även vikten av att använda sig av olika tonlägen för att på så sätt skapa 

spänning i låten. Genom att göra på detta sätt så memorerar barnen orden i låten lättare då de 

olika delarna i språket delas upp i olika tonlägen. Detta kopplade jag till att det är en adaptiv 

process för barnen att lära sig språket, först lyssnar de och memorerar och sedan kan de 

använda sig av sin lagrade information vid senare tillfällen. Beatrice tog även upp att de 

använder sig av rytmen i låtarna genom att dela upp och klappa på stavelser och göra rörelser. 

Detta gör att barnen får en känsla för både språkrytm men också lättare skapar en förståelse 

för språket då det bryts ner i olika flöden. 

Greta tog upp det faktum att alla barn har olika förutsättningar för språket, vissa kan inte tala 

eller sjunga och då är rörelser och stödtecken viktiga kommunikationsformer. Då de använder 

stödtecken naturligt och kontinuerligt på avdelningen så blir det som ett medierande verktyg 

som kan få barnen att nå till nästa utvecklingsnivå i språket. 

Beatrice anser att de använder sig av musik som en språkutvecklande metod då hon menar att 

musik alltid är språkutvecklande.  Även Greta anser att de arbetar efter en medveten metod då 

de planerar innehållet i sina sångmöten i förväg. Detta skapade en tankeställare hos mig där 

jag undrade vad som egentligen menas med en medveten metod. Det jag kom fram till i 

analysen är att har man ett medvetet tankesätt där man har en förståelse för hur viktigt musik 

är för barns språkutveckling och att man vet att det är viktigt att möta barnens egna lust och 

begär i att uttrycka sig musikaliskt så arbetar man efter en medveten metod. 

Den tredje frågeställningen behandlar vad det krävs för kunskap och förmågor enligt 

pedagogerna för att arbetet med musik och sång ska vara språkutvecklande. Beatrice tog upp 

att dåliga erfarenheter kan skapa ett slags trauma inom en och ett krav på att man måste vara 

tillräckligt bra för att det ska bli utvecklande för barnen. Det kom fram i analysen att det är vi 

lärare som sätter upp krav på oss själva genom att skapa regler. Detta skapar bara en större 

möjlighet för misslyckande. Musiken bör istället handla om glädje och känsla. Genom att föra 
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över vår egna glädje för ämnet till barnen så finns det en större chans att de själva vill uttrycka 

sig genom musik.  Även Greta tog upp att om man fått dåliga erfarenheter då man kanske fått 

höra att man inte kan sjunga så kan det sätta stopp för viljan att sjunga med barnen. Återigen 

kopplades detta till att musiken bör handla om glädje och att det ska vara en positiv 

upplevelse för alla. Jederlund betonade att man har ett personligt uttryck och intryck  i 

musiken som innebär att vi kan överföra olika känslor till barnen. Detta kopplade jag till att 

man medierar över sina känslor, både de positiva och de negativa, med hjälp av mimik och 

kroppspråk. Därför är det så viktigt att man har en genuin känsla när man arbetar med musik. 

Beatrice anger att utbildning har påverkat henne mycket då hon fått större insikt i hur viktiga 

de estetiska läroprocesserna är. Utbildning har skapat en omvärdering från vad man 

personligen känner till vad man bör göra enligt läraruppdraget. Jag gav ett exempel på vad jag 

själv fått för verktyg när det kommer till musik, att man ska låta barnen börja sjunga för att 

sedan försöka mimika deras tonläge så gott det går. Men som Jederlund påpekar så är inte 

våra tonlägen så olika att barnen inte kan klara det (Jederlund, 2013). Men man ska alltid 

försöka sjunga så ljust som möjligt! 

Min forskning är relevant eftersom den visar hur arbetet med musik kan se ut på förskolan 

och pedagogernas egna tankar kring sitt arbete med musik kopplat till barns språkutveckling. 

Den lyfter även pedagogernas egna reflektioner kring hur erfarenheter och utbildning kan 

påverka ens arbete med musik. 

Förslag på vidare forskning inom detta arbete är att fokusera kring hur musik kan vara 

språkutvecklande för barn på en mångkulturell förskola. Min undersökning har endast snuddat 

på detta ämne men det skulle vara intressant att fördjupa sig inom detta. Ett annat förslag på 

vidare forskning är hur genusfrågan kan påverka planeringen av musiksamlingar. 
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Bilagor 
 

 

Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

Berätta lite om dig själv: Vad har du för utbildning? Hur länge har du arbetat här på 

förskolan? Kan du berätta lite kort om förskolan och den avdelning du jobbar på? Hur många 

barn samt ålder på barnen på avdelningen? 

Hur arbetar du/ni med musik på er förskola? Kan du ge några exempel? Är det exempelvis 

planerat eller sker det mer spontant? 

Vilket utrymme upplever du att musiken får på förskolan? Tycker du att utrymmet räcker till? 

Skulle du vilja få mer tid för musik? 

Vilken funktion anser du att musik fyller i förskolan? Vad är syftet med att jobba med sång 

och musik anser du? 

Tror du att pedagogers personliga intresse, erfarenhet och utbildning kan påverka arbetet med 

musik i förskolan? I såna fall hur? 

Kan du se några samband mellan musik och språkutveckling? Om ja, vilka?  

Använder du/ni er av musik i verksamheten som en medveten metod för språkutveckling? 

Hur/Varför? Varför inte? Kan du ge några konkreta exempel på detta? 

Vad betyder musik för dig? 
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Bilaga 2 – Informations och samtyckesbrev angående observation 

 

Information och samtyckesbrev angående observation i 

barngrupp på förskola. 

Hej! 

Jag heter Denice Myrseth och jag studerar min sista termin på Södertörns högskola. Just nu 

skriver jag mitt examensarbete, det är en uppsats där jag kommer undersöka hur man kan 

främja barns språkutveckling med hjälp av sång och musik. Det jag framförallt är intresserad 

av är pedagogernas egna tankar kring hur och varför de arbetar med musik. 

Jag kommer utföra min undersökning på två förskolor under hösten 2015 och de metoder jag 

kommer använda mig av är observationer under musikaktiviteter och intervjuer av pedagoger. 

Under observationen så kommer jag att anteckna samt göra ljudinspelningar, detta för att 

kunna skapa en så detaljrik bild som möjligt av vad som sker samt för att kunna gå tillbaka 

sen när jag väl ska börja analysera materialet. 

Både förskolan, all personal och alla barn kommer att vara anonyma och alla uppgifter från 

observationen kommer behandlas konfidentiellt. Det är endast jag som kommer att ha tillgång 

till ljudinspelningarna och de kommer endast att användas i examensarbetet och sedan 

kommer de att raderas. Enligt de forskningsetiska principerna behöver jag ert tillstånd för 

spela in ert barn. 

Om ni inte vill att ert barn ska medverka i ljudinspelningen så meddela mig eller någon av 

pedagogerna på förskolan senast den XX oktober.  

Har ni några frågor eller funderingar så är ni varmt välkomna att kontakta mig: 

XXX XXXX XXX 

XXX@XX 

Tack för deltagandet! 

Denice Myrseth 
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Bilaga 3 – Information och samtyckesbrev angående intervjuer 

 

Information och samtyckesbrev angående observation och 

intervju med pedagog på förskola. 

Hej! 

Jag heter Denice Myrseth och jag studerar min sista termin på Södertörns högskola. Just nu 

skriver jag mitt examensarbete, det är en uppsats där jag kommer undersöka hur man kan 

främja barns språkutveckling med hjälp av sång och musik. Det jag framförallt är intresserad 

av är pedagogernas egna tankar kring hur och varför de arbetar med musik. 

Jag kommer utföra min undersökning på två förskolor under hösten 2015 och de metoder jag 

kommer använda mig av är observationer under musikaktiviteter och intervjuer av pedagoger. 

Under observationen så kommer jag att anteckna samt göra ljudinspelningar, detta för att 

kunna skapa en så detaljrik bild som möjligt av vad som sker samt för att kunna gå tillbaka 

sen när jag väl ska börja analysera materialet. 

Jag skulle också  vilja intervjua en pedagog på förskolan och även där så kommer jag använda 

mig av ljudinspelning. Deltagandet vid intervjun är frivilligt och informanten kan när som 

helst avbryta sin medverkan allt enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer.  

Både förskolan, all personal och alla barn kommer att vara anonyma och alla uppgifter från 

observationen och intervjun kommer behandlas konfidentiellt. Det är endast jag som kommer 

att ha tillgång till ljudinspelningarna och de kommer endast att användas i examensarbetet och 

sedan kommer de att raderas.  

Har du/ni några frågor eller funderingar så är du/ni varmt välkomna att kontakta mig: 

XXX XXXX XXX 

XXX@XX 

Tack för deltagandet! 

Denice Myrseth 

 

 


