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1. Inledning  

I den här delen kommer vi att presentera bakgrunden till vår studie, vad vårt syfte och vilka 

forskningsfrågor som vi kommer att basera vårt arbete på. 

1.1. Bakgrund 

Sång -och musikaktiviteter utgör en del av en muntlig tradition, som kan utföras spontant eller 

planerat och innefattar text, musik och rörelse. Barn kan använda musik för att främja både sitt 

emotionella och sociala välmående. Detta bidrar till att de skapar sin kultur och hittar 

gemenskap som hjälper dem att förstå sig själva och omvärlden. Genom kreativ 

musikundervisning i förskolan som innehåller upplevelser och möjligheter kan barnens lärande 

inom musik aktiveras och utvidgas i alla dess former och variation (Burnard, 2006). Det råder 

olika åsikter om musik ska ha ett konstnärligt egenvärde, det vill säga att musiken är viktig som 

ett skolämne i sig eller att musikalisk utveckling är viktig endast i syfte att främja 

utommusikaliska förmågor, till exempel språkutveckling. Frågan om hur pedagoger arbetar 

med musik blir därför viktig att gå på djupet med (Kullenberg, 2014). Läroplanen styrker även 

att förskollärarna ska ge barn förutsättningar för att utmanas och stimuleras i kommunikation 

samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika 

uttrycksformer som sång och musik (Skolverket, 2018). 

 

Vi är två förskollärarstudenter som under utbildningens gång har fått med oss erfarenheter kring 

sång och musik och därför har det väckt ett stort intresse som vi vill undersöka mer. Det vi 

bland annat har uppmärksammat under våra VFU-perioder är att sång och musik sker mer 

spontant i olika sammanhang i förskolan än planerade aktiviteter med sång och musik, vilket vi 

tror har att göra med att det finns bristande kompetens hos personalen. Detta styrker även Ehrlin 

(2012a) i sin avhandling att pedagogerna på förskolan har en viss osäkerhet kring att leda barn 

i musikundervisning. Pedagogernas förhållningssätt gällande deras kompetens och relation till 

musik tycks vara en bidragande faktor till minskad musikundervisning i förskolan.  

1.2. Syfte och forskningsfrågor 

Vårt syfte med studien är att undersöka förskollärarnas uppfattningar om hur deras arbete med 

musik kan bidra till språkutveckling hos de yngre barnen. De forskningsfrågor vi har utgått från 

är:  

 



 

6 

 

• Hur tror förskollärarna att deras erfarenhet och intresse av musik kan påverka deras eget 

arbete i verksamheten? 

• Hur arbetar förskollärarna med musik? 

• Vad tror förskollärarna att musiken kan ha för betydelse för yngre barns språk-

utveckling? 
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2. Litteraturgenomgång  

Utifrån syfte och forskningsfrågor som handlar om förskollärarnas uppfattningar hur deras 

arbete med musikundervisning kan ha för betydelse för språkutveckling för de yngre barnen 

kommer vi att hänvisa till tidigare forskning i den här delen. Vi kommer nedan att presentera 

vad språk är och hur barn intar språket, vad musik är och vilken koppling barn har till musik 

för att få bakgrundsfakta till fortsatt förståelse för vårt arbete. Vidare kommer vi att lyfta hur 

musikundervisning kan genomföras utifrån förskollärarnas intresse och kunskap, vad 

förskollärare tror att musiken kan ha för betydelse samt vad styrdokumenten säger om språk 

och musik i förskolan. Genom hela arbetet benämner vi musik, men detta innefattar även 

sången, fast det inte nämns kontinuerligt. 

2.1. Språket och hur barn intar språket 

Lindö (2009) upplyser om att spädbarn föds idag med en rikare språklig potential än vad man 

tidigare har kunnat föreställa sig. Det är språket som gör oss till människor och som bidrar till 

att vi kan kommunicera våra tankar, där det talas om olika stadier i barns språkutveckling. 

Redan från första levnadsdagen använder barnet sina språk, det vill säga kroppsspråket och 

rösten för att kommunicera sina behov och känslor med sin omgivning. Till exempel jollret och 

dess olika stadier är något som alla barn går igenom (Roug 1989 se Lindö 2009). I takt med att 

månaderna går utvecklar barnet sina stämband som gör att barnet kan uttrycka sig med en 

betydande ljudproduktion. Barnet experimenterar med sin röst med lägre och högre toner samt 

att jollrandet går över i regelbundna och identifierbara stavelser. Runt ett års ålder övergår 

språket till att bli mer funktionellt. Här framträder de individuella skillnaderna i bredare 

omfattning. En del barn börjar använda så kallade flerordssatser och att leka med ordföljd och 

böjningar av ord redan vid ett års ålder medan andra inte kommer igång förrän vid senare ålder. 

Barn är känsliga för stimulansen som språket ger dem och därför finns det en rik variation i 

barnets tidiga språkutveckling (Lindö, 2009). 

 

Vidare nämner Lindö (2009) om att hon har fokuserat på barns språkutveckling inom det 

sociokulturella perspektivet som fokuserar på att studera hur vuxna och barn tillsammans 

skapar en kontext som påverkar individens utveckling. Språket har många viktiga dimensioner. 

Man brukar skilja på språkets form (grammatik), språkets innehåll (semantik) och hur vi 

använder språket (pragmatik). Språket brukar även delas in i tre nivåer, den fonologiska, den 

semantiska och den grammatiska nivån. Den fonologiska handlar om hur vi uppfattar, urskiljer 



 

8 

 

och producerar varje språkljud. Semantiken handlar istället om språkets innebörd och mening. 

Människan är en meningsskapande varelse och barnet erövrar språket i meningsfulla och 

verkliga sammanhang. Den sista nivån som är den grammatiska kan delas upp i något som 

kallas morfologi. Inom morfologin är ett morfem ett ords minsta betydelsebärande enhet. Ordet 

hund innehåller till exempel ett morfem, medan ordet hunden innehåller två morfem och ordet 

hundens innehåller tre morfem. När barnen blir så kallade morfologiskt medvetna kan de till 

exempel dela upp ord i stavelser och uppmärksamma ordböjningar. Uddén (2004) menar att 

grunden för människans kommunikativa och språkliga förmåga ligger i att människan har en 

medfödd förmåga att imitera och svara på rörliga impulser i form av ljud och rörelser. 

Språkutvecklingen anses vara beroende av utvecklingen av rörelsemönster och motorik. 

2.2. Vad är musik och barns koppling till musik 

 

Musik ger universum själ, 

den ger vingar, fantasin flykt, allvaret charm, 

den ger munterhet och liv till allt. 

Platon (ca 427–347 f.Kr.) 

(Angelo & Sæther, 2014, s. 15) 

 

Musik kan beskrivas som ett kommunikationsredskap, ett estetiskt uttryck och ett fysiskt 

fenomen. Den kan även uttrycka känslor och åstadkomma minnen till tidigare upplevelser och 

händelser samt kopplas till sociala sammanhang och till olika känslouttryck. Erfarenheten som 

man har av estetik och musik har stor betydelse både för hur och vad man upplever när man 

lyssnar på musik. Den som är aktiv inom musik har mer erfarenhet och kunskap än de som inte 

är aktiva. Musik kan dock ha stor betydelse för alla människor vare sig man har kunskap om 

musik eller inte. Kulturell anknytning kan också ha stor betydelse för hur musik upplevs, med 

olika kulturella förmåner så upplevs musiken olika. Musiken upplevs inte endast som olika 

ursprung inom kulturen, utan även om ens bakgrund i förhållande till vilken miljö man lever i 

och känner tillhörighet i (Angelo & Sæther, 2014). 

 

Riddersporre & Söderman (2012) tar upp att redan innan barnet kommer till världen så har 

många av dem en stor erfarenhet av musik. När barnet ligger i mammans mage så kan den 

uppfatta ljud och rytm via mammans hjärtljud. De flesta blivande föräldrar pratar med sitt barn 



 

9 

 

under graviditeten, vilket gör att barnet lär sig att känna igen röster. Barnet lär sig främst att 

känna igen mammans röst och det språk hon talar. Spädbarnet minns även de melodier som de 

har hört under graviditeten. Om man sjunger eller spelar en melodi regelbundet så kommer 

barnet att känna igen den. Minnet kan sträcka sig över viss tid, så att en melodi fortsätter att 

vara välbekant även om det har gått flera veckor sedan barnet hörde den. Spädbarn behöver 

knyta an till ett fåtal personer för att balansera sina behov. Anknytningen påverkas då av ett 

emotionellt byte mellan barnet och anknytningspersonen i form av blickar, ansiktsuttryck, 

kroppshållning, gester, röstmelodi och tonfall.  

 

Riddersporre & Söderman (2012) menar på att inom barnforskning är musik viktigt för barns 

utveckling och belyser att människan har olika intelligenser som talet och språket, men att man 

även har en särskild musikalisk intelligens. De skriver även om att alla barn har förmågan att 

kunna sjunga och detta borde ses som ett generellt språk.   

 

I musiken finns det olika uttrycksmedel som innehåller olika musikaliska beståndsdelar. När 

man riktar in sig på de olika beståndsdelarna kan barnen genom musik få erfarenheter av språk 

som uttryck. Genom de erfarenheterna blir musiken en viktig del för att barn själva ska kunna 

skapa musik, som i sin tur kan uttrycka upplevelser, tankar och känslor. Ljud och rörelse tillhör 

de musikaliska beståndsdelar som även består av olika enheter som klang, dynamik, tonhöjd, 

rytm, tempo, textur och form (Angelo & Sæther, 2014). 

 

Musikaliska uttryck är en central del som ingår i en barnkultur. Barns musikkultur definieras 

av att den överförs muntligt samt att den förs vidare från barn till barn genom muntliga 

överföringar med sång. Vuxenkulturen påverkar barns musikkultur och det sker genom till 

exempel musik, film och digitala medier som barnen möter. Det finns olika typer av 

musikaliska uttryck och en av de är spontansång: imiterande sång, där barnen imiterar ljud från 

omvärlden som de känner till eller sång som direkt kommunikation. En annan utformning kan 

vara att sjunga sånger till olika aktiviteter till det som barnet gör. Spontansång är även 

färdigsången där barn använder sånger som redan finns och det kan handla om visor, vaggvisor, 

rim och ramsor som även fungerar som ett bra verktyg för kommunikation. Det spontana kan 

även ske där barn kan uttrycka sig musikaliskt som till exempel i uteleken och vid skötbordet. 

Där kan man observera olika uttryck inom sång som kan knytas till upplevelser och aktiviteter. 

Att det finns olika former av sånger med spontana musikaliska uttryck är betydelsefullt i barns 

vardag (Angelo & Sæther, 2014). 
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2.3. Att genomföra musikundervisning i förskolan 

Barn som kommer nya till förskolan har med sig en stor mängd olika erfarenheter av musik i 

sitt bagage. Barn hör bland annat musik genom olika medier samt att de till detta brukar sjunga 

och dansa till sånger som de tycker om. Barn upplever musiken på många olika sätt i sitt liv, 

och det är även en central del i förskolans verksamhet (Riddersporre & Söderman, 2012).  

 

Holmberg (2014) tar upp att det finns olika lärandeformer när man ska planera och genomföra 

en musikstund i förskolan. Om förskolläraren vill att barnet ska lära sig i musik, om musik, med 

musik eller genom musik är det hur hen väljer att utforma musikstunden som är avgörande. Är 

målet för en musikstund till exempel att barnen ska lära sig en viss sång görs det genom att 

tillsammans sjunga sången. Vad som kan vara målet i förhållande till vad som ska läras sker på 

olika sätt. När man ska lära i musik kan det handla om att man ska sjunga starkt och svagt. Att 

lära om musik innebär att prata om musikaliska begrepp som till exempel att förskolläraren 

riktar uppmärksamheten kring olika begrepp till barnen. När lärandet sker med och genom 

musik behöver det inte enbart vara musik som ligger i fokus utan musik kan ses som ett 

hjälpmedel för att lära något annat. Musik behöver inte vara målet för stunden, utan ett 

hjälpmedel eller redskap som bidrar till att barnen utvecklar till exempel sitt talspråk. Musikens 

syfte blir då att framställa och belysa något annat. Att lära genom musik medför att musiken 

fungerar som ett redskap för att arbetssättet ska bli utforskande. Det finns en skillnad mellan att 

lära med musik och genom musik genom på vilket sätt musiken framhävs. Angelo & Sæther 

(2014) menar på att barn kan styra över sina egna rörelser och sin egen röst genom att höra 

musikens takt och rytm. Ljud och rörelse hänger samman vilket barn uppmärksammas genom 

deras andning när de sjunger, hoppar och dansar. Andningen hos barn är olika och därför måste 

förskolläraren följa musikens puls eller barnets andning när de sjunger gemensamt. Vesterlund 

(2015) skriver till exempel om de planerade musikstunderna att det är viktigt att ha en 

återkommande form som barnen lär sig att känna igen. Det finns olika moment som man kan 

tänka på vilket bland annat innefattar uppvärmning av röst och kropp, rytmen i språkets melodi 

samt rörelse och sång. En planerad musikstund kan till exempel innehålla att man värmer upp 

rösten på olika sätt, klappa sitt namn, sätt igång en igenkänd låt och göra rörelser till och även 

komplettera med något instrument, som trumman. 

 

Wallerstedt (2010) tar upp att de estetiska ämnena, bland annat musik, kan framställas som ett 

redskap för att kunna utveckla sina förmågor inom andra kunskapsområden. Hon tar även upp 

att många förskollärare saknar ämneskunskap i musik och ser en osäkerhet hos förskollärare 
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kring området musik och dess undervisning. Osäkerheten kan bero på att många förskollärare 

uppfattar sig som omusikaliska och inkapabla att arbeta med musik. Att det finns brist på 

kunskap gällande musik men att det är en arbetsfördelning man kan göra beroende på vilka 

erfarenheter och intresse man själv har för musik. Det är viktigt att man ser varandras 

kompetenser och kan ta del av andras kunskaper. 

 

Att utgå från barns förutsättningar är betydelsefullt när man ska arbeta med musik i förskolan. 

Även förskollärares förutsättningar är viktiga i arbetet med musik. Förskolläraren har 

huvudansvaret att genomföra det pedagogiska arbetet och de kunskaper, färdigheter och 

inställning hen har med sig har en väsentlig utgångspunkt. Erfarenheterna som bärs med inom 

musik kan man ha fått med sig från sin uppväxt, och detta kan både ha varit positivt och 

negativt. Förskollärarens upplevelser av musik kan grunda sig på olika sätt att bemöta både 

barn och kollegor gällande musikarbetet. Genom att reflektera över tidigare upplevelser och 

erfarenheter av musik utgör en del av reflektion som förskollärarens roll. Sådana reflektioner 

kan göra förskolläraren medveten om vad hen uppfattar som musikarbete, som en del i hela 

förskoleverksamheten (Angelo & Sæther, 2014). Som pedagog måste man vara öppen för nya 

idéer och tankar i musikundervisningen. Ta tillvara barns fantasi och därifrån utveckla vidare 

deras idéer. Det är bra att ha i åtanke att barnen befinner sig i olika stadier i utvecklingen och 

därmed måste de få delta i musiken utifrån sina egna förutsättningar. Inom arbetet kan man 

hitta nya sätt och metoder att genomföra. Ett sätt är till exempel improvisation, och det handlar 

om att våga utforska och hitta egna lösningar. Att våga lita på sitt eget arbete i 

musikundervisning och hitta sitt unika sätt att utveckla musiken samt att rytmiken i det 

pedagogiska arbetet följer med. Glädjen som uppstår under en musikstund är en viktig faktor. 

Både för upplevelsen i sig, men även för till exempel den språkliga processen och för att man 

lär sig när man har roligt (Vesterlund, 2015). Genom att de vuxna visar intresse och 

engagemang för barnen i musikundervisning, och låter de integreras med varandra bygger detta 

vidare på barns sociala förmåga och språkliga utveckling. Även pedagogen kan underlätta 

musikundervisningen och främja barns musikaliska kreativitet genom att arbeta tillsammans 

med barnen och aktivt lära ihop med dem (Burnard, 2006).  

2.4. Musik och språkutveckling  

Uddén (2004) lyfter fram att låta, sjunga och språka är den medfödda ordningen hos människan. 

Själva sången ligger mellan ljudet och det verbala språket. Yngre barn tycks ha lätt för att sjunga 

och hålla ton om de inte behöver uttala ord. Detta är en betydande faktor gällande förmågan att 
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barn använder sjungandet som ett hjälpmedel för att utveckla språket. Wiklund (2009) belyser 

att genom att leka med det talade språkets uttal och dess rytm kan det åstadkomma nya 

betydelser för ord och begrepp. Enligt Uddén (2004) har det i förskolan observerats att de yngre 

barnen kan sjunga en hel visa tillsammans med pedagogerna, men på egen hand sjunger de 

endast kortare fraser. Det är vanligt att små barn sjunger med i början och i slutet på en sång. 

Uddén (2004) har även uppmärksammat förskollärares erfarenhet av att barn som får 

sångstimulans kan sjunga innan de kan tala. Lindahl (1996) hävdar att inom musik är rytm och 

rörelse viktigt för de yngre barnen. Barnen uppfattar klang och melodi i språket långt före den 

så kallade semantiken i språket, vilket är språkets innehåll. På samma sätt som barn utvecklar 

en musikalisk kod, utvecklar de även en språklig kod och får förståelse för detta. Yngre barn 

nynnar och sjunger ord de känner till i sången. Ju äldre barnen blir desto mer kan de sätta 

samman ord till en färdig melodi.  

 

Ehrlin (2012a) skriver om musikaliska upplevelser och språkliga uttryck som att känna tempo, 

puls, klang och vibration är något som vi människor kan ta del av redan vid födseln. Att barnet 

får uppleva erfarenheter av olika klanger och rytmer stimulerar språkutvecklingen som i sin tur 

är en viktig faktor för vidare utveckling av talspråket. Något som även stärker den språkliga 

medvetenheten hos barn är olika språklekar som till exempel rim och ramsor. Den här 

medvetenheten om språkljud bidrar till utveckling av barns talspråk. I 

undervisningssammanhang gällande musik tycks barn utveckla sin språkliga förmåga snabbare, 

samt att ordförståelsen stärks. Angelo & Sæther (2014) tar upp om att musik är ett icke-verbalt 

språk, även om det kan förmedla och uttrycka känslor och tankar. De musikaliska perspektiven 

har betydelse för barns språkutveckling. Barns talspråkliga utveckling börjar med 

kroppsspråket och vidare utveckling av talspråket bygger på den övergripande 

kommunikationen. Det har observerats att barn använder sig av välkända vokaler i sitt lärande 

till talspråket. När barn väl behärskar språkets tonfall, rytm, betoning och fraslängd riktar de in 

sig mer på både vokaler och konsonanter. När barn uttalar nya ljud och ord framhäver de den 

melodi och den rytm de redan behärskar. Förskolläraren kan med denna kunskap lättare se 

sambandet mellan musikaliska aktiviteter och språkutveckling hos barnet. När man till exempel 

läser rim, ramsor och sjunger sånger med rörelser till, stimuleras också de väsentliga 

förutsättningarna för språkutvecklingen. Det är dock inte innehållet i ramsorna och sångerna 

som är avgörande, utan på vilket sätt ramsorna och sångerna utförs (Angelo & Sæther 2014). 
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I estetiska lärprocesser används bland annat talspråket och musiken för att formulera och 

gestalta lärandet. Genom musik och texter kan barnen ta del av varandras tankar och åsikter. 

De estetiska språken är varandras förutsättningar och därför visar det på kunskaper inom 

musikens värld som en del av språkutvecklingen (Wiklund, 2009). I sin avhandling skriver 

Ehrlin (2012a) om att deltagande i sånglekar bidrar till att använda ord och begrepp redan innan 

man har fått förståelse för innebörden och kan därmed användas i det talade språket. 

 

Ehrlin (2012a) poängterar om att barn som är delaktiga i gemensamma sånger, rytmikövningar 

och danslekar kan få träning i att följa instruktioner och bli uppmärksammade på sin egen 

betydelse i en grupp. Deltagande i musikundervisning kan handla om att klara av att hålla sig 

inom de ramar som finns. I gruppen samarbetar man för att alla barn ska ha möjlighet att anpassa 

sig och koncentrera sig i socialt sammanhang. Gemensamma musikaktiviteter ger även stöd för 

de som är mer avvaktande, till exempel yngre barn som får möjlighet att ta stöd av de äldre 

barnen. Musikens kan bli betydande genom att man sjunger, rimmar, klappar, dansar och rör 

sig till musik och det kan då uppstå kommunikation som både är verbal och kroppslig i ett 

gemensamt uttryck.  

2.5. Vad säger styrdokumenten om musik och språk? 

I FN:s barnkonvention tas det upp att ”barn har rätt till yttrandefrihet av alla slag så som i tal, 

skrift, tryck och konstnärliga former. Barnen har rätt till utbildning som främjar respekt för 

mänskliga rättigheter och demokrati” (Abrahamsson & Wennberg, 2015, s. 29). Ett sätt att 

gynna barns yttrandefrihet och deras demokratiska utveckling kan ske genom gemensam sång 

och genom det gemensamma skapandet. Om vuxna inte har tillräcklig kunskap om barnrösten 

kan barnens sång hindras istället för att utvecklas. Utifrån barns egna förutsättningar behöver 

de få använda sin röst för att sjunga och nyttja sitt eget språk (Abrahamsson & Wennberg, 

2015). I läroplanen för förskolan står det även att ”förskolan ska ge varje barn förutsättningar 

att utveckla sin förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, 

tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som sång och musik” (Skolverket, 2018, s.14).  

”Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor 

vikt vid att stimulera barnens språkutveckling, genom att uppmuntra och ta tillvara deras 

nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt” (Skolverket, 2018, s. 8). 
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3. Teoretisk utgångspunkt 

Vi har uppfattningen om att musiken sker i sociala sammanhang och språket är en viktig och 

central del i förskolan. Därför har vi har valt att utgå från det sociokulturella perspektivet då vi 

anser att lärande sker i samspel och interaktion med andra, eftersom vårt syfte är hur 

förskollärarna uppfattar hur musiken kan bidra till språkutveckling och detta sker ofta genom 

samspel och kommunikation med andra.  

3.1. Sociokulturellt perspektiv 

Ehrlin (2012a) hävdar att utgångspunkten i det sociokulturella perspektivet som främst är 

utvecklat av Lev Vygotskij (1896–1934) är det utveckling och lärande som är betydande och 

beroende av varandra. Detta förekommer genom ett deltagande i olika sociala handlingar och 

sammanhang. I samspel med omgivningen, samhället och kulturen sker en utveckling i 

människans medvetande vilket bidrar till att människan också påverkar och förändrar det som 

omger runtomkring. Lärandet i dessa sammanhang är ett socialt fenomen och varje enskild 

individ skapar sin kultur inom den sociala miljön man växer upp i. Säljö (2014) skriver om att 

människor lär sig genom deltagande i samspel med andra. I interaktion med andra och möten 

genom praktiska och kommunikativa samspel, används detta senare som resurser för att förstå 

och kommunicera i framtida situationer.  

 

Strandberg (2006) upplyser om Vygotskij och de inre processer som enligt honom förekommer 

av yttre aktiviteter tillsammans med andra och som sker i specifika kulturella miljöer med hjälp 

av olika medel som stöd. Det är i människans yttre aktiviteter som man skapar sig material och 

kunskap för inre processer. I Vygotskijs teori finns det begrepp och ord som är väsentliga. Det 

är psykologiska processer som bland annat tänkande, talande och lärande som måste förstås 

som aktiviteter. Om aktiviteterna ska leda till lärande och utveckling finns det en del 

kännetecken. De ska vara sociala där varje individs kompetens kommer från olika former av 

interaktioner med andra människor. Man lär sig med andra och av varandra. Vi använder oss 

av hjälpmedel i våra aktiviteter. Vår relation till världen är därför medierad. Det betyder att 

mellan oss och världen finns alltid så kallade artefakter, verktyg, tecken, språk och andra 

människor som hjälper oss att bland annat lösa olika problem. Aktiviteter är alltid situerade 

vilket innebär att de äger rum i specifika situationer som kulturella kontexter, rum och platser. 

Ännu ett kännetecken för att aktiviteterna ska leda till utveckling och lärande är att de är 

kreativa. Människor kan omskapa och det finns potential för utveckling i människors kreativa 
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deltagande för förändring. Detta leder till att utveckling och lärande inte är bundna till olika 

tillstånd och stadier utan detta sker med hjälp av utvecklingszoner där man prövar och övar det 

man ännu inte kan. Den proximala utvecklingszonen handlar om det närmast liggande 

utvecklingssteget en individ inte klarar själv men klarar tillsammans i samspel med en annan 

individ som har mer kunskap. 

3.2. Språket ur ett sociokulturellt perspektiv 

Språket är ur ett sociokulturellt perspektiv ett redskap för oss människor som utvecklas i sociala 

sammanhang och samspel. Betydelsen för tänkandet är språket en viktig faktor där tanke och 

språk är beroende av varandra när vi ska lära oss något och för vår utveckling. Vygotskij hade 

en antydan att barnets språkutveckling inte har något samband med den kognitiva utvecklingen 

att göra, utan det är den sociala miljön som barnet lever i som är en avgörande faktor. Barnets 

språk och kommunikation är redan från början social och har i den omfattning att tillfredsställa 

psykiska, fysiska och sociala behov (Vygotskij 1978 se Ehrlin 2012a). Språket är alltså ett 

redskap och utgör ett samspel mellan människan och omvärlden enligt Vygotskij. Det är språket 

som gör att människan kan kommunicera med omgivningen och människan utvecklas i sitt 

tänkande och handlande genom det språkliga sociala samspelet. När det gäller 

språkutvecklingen är det barns möjlighet att utveckla sin begreppsförståelse som är i fokus. 

Genom språket kan tankarna förmedlas på så sätt att barn formulerar underlag för sitt språk. 

Därför är det viktigt att yngre barn får möjlighet att tillsammans med andra barn och vuxna 

skaffar sig erfarenheter som kan utgöra en grund för språkutvecklingen (Ehrlin, 2012a). 

3.3. Musiken ur ett sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet antyder om att miljön runtomkring de människor och redskap 

som människan interagerar med har en avgörande betydelse för lärandet. Ur det sociokulturella 

perspektivet är det samspelet mellan individ och omgivningen som är det mest relevanta. Musik 

anses som ett kommunikativt uttryck som kan vara ett komplement till talspråket. Att ha 

aktiviteter innehållande musik kan användas som ett redskap för att stimulera barns sociala och 

språkliga utveckling (Ehrlin, 2012a).  

 

Musik anses ha positiva effekter på människan, både kognitiva och emotionella. Det kan 

användas för att må bra och kan vara till hjälp att skapa sig kunskaper i andra ämnen. Inom det 

sociokulturella perspektivet finns det två olika synsätt för att förstå innehållet i musikaliska 

lärprocesser. Dessa två olika synsätt behandlar den kulturella samt sociala kontexten. Slutsatser 
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kring musik som har bidragit till kunskap består av kulturella redskap samt språkliga och den 

här kunskapen är situerad i olika sammanhang. Att få kunskap om musik innebär en delaktighet 

i olika musikaliska situationer och detta blir möjligt genom att använda centrala begrepp som 

utvecklas till en förståelse hos människan (Wallerstedt, 2016). 
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4. Metod 

4.1. Undersökningsmetod 

Vår studie har genomförts med kvalitativ ansats för att kunna uppnå syftet och besvara 

forskningsfrågorna som innefattar förskollärares erfarenheter och intresse av musik och hur det 

påverkar deras arbete, hur de arbetar med musikundervisning samt vad de tror musiken kan ha 

för betydelse i förskolan. Detta har skett via semistrukturerade intervjuer med förskollärare som 

Denscombe (2016) beskriver som en metod för datainsamling som använder människors svar 

på forskarens frågor. Det fokuserar på vad människor säger att de gör, vad de säger att de tror, 

uppfattningar, erfarenheter, etc. Intervjudata samlas in vid ett möte eller en rad möten och där 

den som intervjuar samt den som blir intervjuad tar itu med olika frågor och svar inom ett 

särskilt område som forskaren intresserar sig för. I dem semistrukturerade intervjuerna har 

intervjuaren en färdig lista med ämnen som ska behandla de frågor som ska besvaras. Emellertid 

är intervjuaren inställd på att vara flexibel när det gäller ämnenas ordningsföljd och att låta den 

intervjuade utveckla sina idéer och tala mer utförligt om de ämnen som intervjuaren tar upp. 

4.2. Urval och genomförande 

Våra intervjuer har genomförts med fem stycken förskollärare som arbetar på fyra olika 

förskolor på avdelningar med barn i åldern 1–3 år. Vi har valt ut förskollärare som arbetar i 

nordöstra Skåne och tagit kontakt med deras rektorer via mail som sedan tog kontakt med de 

förskollärarna som ville ställa upp. I mailet som skickades ut innehöll information om vår 

undersökning samt att vi skickade ut ett missivbrev. De förskollärarna som ville ställa upp på 

intervju tog sedan kontakt med oss där vi bestämde dag och tid för intervjutillfället. Vi har 

använt oss av explorativa urval i vår undersökning och Denscombe (2016) beskriver att 

explorativa urval ofta används i en mindre forskning och brukar förknippas med kvalitativ data. 

Ett explorativt urval används som ett sätt att undersöka ämnen som är relativt outforskade för 

att upptäcka nya idéer eller teorier. 

 

Intervjuerna gjordes på de olika förskolorna under tre dagar. Till detta hade vi förberett 14 

öppna intervjufrågor se (bilaga 1) som ställdes enskilt till varje förskollärare, där varje 

intervjutillfälle tog i snitt 15 minuter. Alla intervjuer spelades in via diktafon och 

fältanteckningar skrevs. Vi båda medverkade under alla intervjutillfällen där vi skiftades om 

med att intervjua och föra anteckningar.  
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4.3. Bearbetning och analys av data 

Syftet med att analysera data är att man ska få en bättre förståelse för det man har undersökt. 

Innan data kan användas i syftet för forskning måste det bearbetas för att det ska bli tillgängligt 

för analys (Denscombe, 2016). Efter alla intervjuerna var gjorda började bearbetningen av 

materialet. Vi lyssnade på inspelningarna och granskade fältanteckningarna. Anteckningar 

gjordes för att vi ville att det mest centrala i intervjuerna skulle förstärkas och kompletteras så 

vi lättare kunde hitta mönster i materialet. Sedan transkriberades samtliga intervjuer. Efter 

transkriberingen av den insamlade datan började vi att koda vårt material som är inspirerat av 

grounded theory och enligt Svenning (2003) kan kodningen av materialet ske på olika sätt. De 

kodningar som beskrivs är öppen kodning, axiell kodning och selektiv kodning. Öppen kodning 

är det första steget i bearbetningen av materialet och då läses de för första gången. Det andra 

stadiet är axiell kodning som mer går in på djupet och här försöker man hitta samband mellan 

begrepp. Sistnämna stadiet är selektiv kodning där forskaren letar efter teman som uppkommit 

vid de tidigare stadierna av kodningen. 

4.4. Etiska överväganden  

I vår studie är deltagarna förskollärare som arbetar med de yngre barnen. Missivbrevet som vi 

skickade ut innehöll specifik information gällande vår studie där vi bland annat har tagit hänsyn 

till de etiska övervägandena som behandlar fyra olika krav enligt Vetenskapsrådet (2017). 

Informationen kommer att behandlas konfidentiellt och all data som samlas in har avsikt att 

endast användas i vår undersökning. Inspelad data kommer att lagras på ett säkert sätt under 

undersökningens gång och efter avslutad undersökning kommer allt material att förstöras. 

Deltagandet är frivilligt och de har möjlighet att avbryta sin medverkan när och om de vill. De 

som deltar är anonyma och kommer inte att kunna identifieras.  

 

 Informationskravet innebär att vi har informerat deltagarna i undersökningen om deras uppgift 

i undersökningen. Deltagandet är frivilligt och därmed är det frivilligt att avbryta sin medverkan 

när som helst under undersökningens tid.  Samtyckeskravet har vi uppfyllt genom att vi som 

forskare har samlat in ett samtycke från samtliga deltagare i vår undersökning. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om personer som kan identifieras ska 

antecknas och lagras så att utomstående inte kan finna någon information eller identifiera 

personerna som är med i undersökningen. Nyttjandekravet har behandlats genom att uppgifter 



 

19 

 

om enskilda personer, som ska användas för forskningen inte får användas för kommersiellt 

bruk eller avsikt till något annat som inte är vetenskapligt. 

4.5. Tillförlitlighet och giltighet 

Trost (2010) hävdar att tillförlitligheten i en studie innebär att den är stabil på så sätt att alla 

som intervjuas har frågats på samma sätt och situationen har varit likadan för alla som deltagit. 

Svenning (2003) upplyser om ”samma-mätinstrument-modellen” (s. 67) som innebär att en 

studie som gjorts med samma mätinstrument ska ge liknande resultat i den nya studien. När 

man pratar om giltighet menar Trost (2010) att studien ska mäta det den är avsedd att mäta. I 

kvalitativa studier är det vanligt att man strävar efter att få veta vad den som blir intervjuad 

menar med hur hen uppfattar ett ord eller fenomen. I vår undersökning fick samtliga deltagare 

samma intervjufrågor och alla arbetar på avdelningar med barn i åldern 1–3 år, som 

legitimerade förskollärare. Intervjuerna skedde i en miljö, i ett samtalsrum där förskollärarna 

kände sig bekväma då de själva fick möjlighet att bestämma var intervjuerna skulle ske. Därför 

anser vi att studien är tillförlitlig och stabil med resultatet som har framställts.  
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5. Resultat 

I den här delen kommer resultatet från våra intervjuer att presenteras. Intervjufrågorna är 

baserade utifrån våra forskningsfrågor där ett resultat har framkommit. Detta för att se hur 

förskollärarna tror att deras erfarenhet och intresse av musik kan påverka deras arbete, hur de 

arbetar med musik och vad förskollärarna tror att musiken kan ha för betydelse för yngre barns 

språkutveckling. Utifrån kodning av vår insamlade data har samband mellan begrepp och olika 

teman uppkommit och därmed kommer resultatet att delas in i nedanstående rubriker där vi tar 

upp om förskollärarnas erfarenhet och intresse av musik, om musikundervisningen och vad 

förskollärarna tror att musiken kan ha för betydelse för språkutvecklingen. Samtliga deltagare 

är kvinnor och eftersom deltagarna är anonyma har vi valt att namnge dem till förskollärare A, 

B, C, D och E. Vi nämner både pedagoger och förskollärare i texten då förskollärarna även 

arbetar med barnskötare i arbetslaget.  

5.1. Erfarenhet och intresse  

De personer som vi har intervjuat har arbetat som förskollärare mellan 5–33 år. Förskollärarna 

har erfarenhet av att arbeta med barn i olika åldrar från 1–6 år. Samtliga arbetar just nu med de 

yngre barnen, 1–3 år. När de berättade om deras erfarenheter av sång och musik från barndomen 

uppmärksammades de olika traditionella sångerna som går i arv. Förskollärare E förklarar att 

hon gick något som hette kyrkans barntimme när hon var liten där man sjöng mycket kristna 

sånger och även hemma med sina föräldrar har hon sjungit och spelat instrument som till 

exempel tvärflöjt. Förskollärare A nämner även hon att musik alltid har legat henne varmt om 

hjärtat. Redan när hon var liten har de alltid sjungit och spelat mycket hemma i sin familj. 

 

Två av förskollärarna har gått en extra utbildning om sång och musik i förskolan där man även 

fick möjlighet att lära sig spela instrument, som till exempel gitarr. Förskollärare B berättar att 

de fick lära sig nya sånger och att man ska våga prova nya sätt samt lyfta upp en annan 

dimension på det. Däremot berättar förskollärare A att hon inte visste att man kunde läsa vidare 

inom sång och musik i förskolan och saknar detta. Istället tar hon inspiration från kantorn, 

sångledaren i kyrkan där hennes barn går, samt hennes tvillingsyster som även hon är kantor. 

Hon nämner att ”hade jag inte fått den biten känner jag liksom att jag inte hade utvecklats så 

mycket” (Förskollärare A).  
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Samtliga förskollärare är överens om att deras intresse för musik är viktigt för att det ska bli 

någon musikundervisning i förskolan. Varför är musikundervisning viktigt i förskolan? 

Förskollärare E tycker att det är viktigt med både den spontana och planerade musik-

undervisningen eftersom det är många barn som har en annan bakgrund än den svenska, och i 

sången imiterar de det svenska språket. De förstår inte till en början vad de sjunger utan imiterar 

först och får sedan förståelse för ordets betydelse. Något annat som förskollärare A nämner är 

att musikstunden är viktig för det sociala sammanhanget och samspelet. Hon fortsätter vidare 

med att när man har musik vågar barnen släppa loss och det blir gemenskap tillsammans där 

barnen känner mycket glädje. Läroplanen nämns som en av de viktigaste utgångspunkterna att 

arbeta efter i förskolan och där berör förskollärare D att det är viktigt att de ger barn 

förutsättningar för många uttrycksformer som sång och musik. Dessa uttrycksformer finns med 

varje dag där bland annat även språket tränas. 

 

Förskollärare E menar att intresset för musik kan påverkas av hur säker eller osäker man är med 

sin egen sångröst. Känner man sig osäker på sin röst har man kanske inte intresse för att sjunga 

och undervisa i musik, dock lägger barnen ingen värdering i det utan vill ändå gärna uppleva 

sång och musik. En del av vårt uppdrag som förskollärare enligt läroplanen är att undervisa i 

musik. Det är alltså av stor betydelse hur ens eget intresse påverkar musikundervisningen och 

förskollärare B säger: 

 

Det påverkar nog till stor del om man tillför något själv. Kan man då dessutom spela 

något instrument som gitarr ger det också en viktig dimension, så att det egna 

intresset påverkar ju en del faktiskt. (Förskollärare B) 

 

Är man engagerad, sjunger mycket och är spontana i sången anser förskollärare D att sånger 

förs vidare till barnen vilket bidrar till att de får med sig olika typer av sånger i sina ryggsäckar.    

5.2. Musikundervisning 

De flesta förskollärarna har planerad musikstund en gång i veckan. Aktiviteterna delas upp 

mellan pedagogerna på avdelningen. Det kan dock se ut på lite olika sätt där förskollärare B 

beskriver att: ”brinner man extra för det lägger man upp det på ett visst sätt. Kanske annars att 

man annars kör det man är bekväm i. Eller de låtarna som barnen kan. Vi försöker dela upp det 

sinsemellan och det finns inget fel och inget rätt”.  
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Vi delar in barnen mycket i grupper, vi utgår ju mycket från Vygotskij då att man 

ska vara tillsammans och man ska känna trygghet. Vi har haft åtta inskolningar och 

där tycker vi att en liten stund tillsammans, och så går man iväg med de större 

barnen och utmanar dem men att de små kan lära sig av de stora. Att sjunga 

tillsammans, och glädje. (Förskollärare D) 

 

Arbetet med musik framstår som väldigt lika hos samtliga förskollärare och deras avdelningar. 

Alla har någon form av musik varje dag, antingen spontant eller planerat. Det spontana kan till 

exempel ske utomhus, i den fria leken, i samband med en måltid och vid påklädning. Här är det 

mer barnen och deras intresse som styr. Förskollärare E berättar om att ett spontant tillfälle kan 

handla om att barnen vill ha ner handdockorna till babblarna vilket leder till en spontan samling 

i lekhallen där babblarsånger sjungs efter barns inflytande och intresse. I den fria leken sjungs 

det också spontant där förskollärare B berättar om barn som snappar upp något specifikt, till 

exempel imse vimse spindel, sen blir det helt plötsligt en rockspindel, sen en stor spindel och 

sen en liten igen. Här tar man även in olika ord och begrepp.   

 

Vi tycker ju att sång är både som en form i sig själv och inte alltid som ett verktyg, 

man kan jobba med det på olika sätt. Vi jobbar mycket med konkret material så de 

ser vad dem sjunger om, så de kan koppla just språkmässigt. (Förskollärare C)   

 

Majoriteten av förskollärarna nämner att sångsamlingar är något som ingår i den planerade 

musikundervisningen. Innehållet kan tillexempel vara som förskollärare D beskriver att de 

introducerar en ny sång genom konkreta bilder. De plockar fram bilderna efterhand för att lära 

sig den nya sången. Nya sånger kan barnen även lära sig digitalt genom att spela in ljudet av 

när de själva sjunger för att sedan lyssna på sig själva. Syftet med att använda detta är att barnen 

också kan få vara med och påverka sin sång genom att få höra sig själva och utvecklas då genom 

det. Hon nämner även att paddan är något som de använder sig av när de ska lära sig en ny 

sång. Då kan de lyssna på den nya sången och det är ett bra verktyg för att lära sig. Förskollärare 

B säger att de också arbetar med de digitala verktygen som projekteras upp så att barnen kan 

härma rörelse till sången som visas på skärmen. Teknik och musik tror även hon hör ihop och 

försöker ofta ha något rytmiskt innehåll.  

 

Förskollärare B berättar att de ofta har sångsamlingar och då använder de sig av sångpåsar och 

sångkista där de arbetar på olika sätt. De försöker även välja sångerna utifrån vilket tema de 
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arbetar med just då och hon ger exempel från ett vattentema som de har arbetat med. I det här 

temat blir det inriktat på sånger som handlar om vatten där man fördjupar sig och benämner ord 

som är språkutvecklande inom just det temat. Alltid när de startar upp en ny sång under de 

planerade musikstunderna förklarar hon att: 

 

Vi brukar dela upp den i delar, att man först pratar om orden vad de betyder, när 

tummen tittar upp och tittar ner, den kryper bakom ryggen. Att man först berättar 

själva sången innan man sjunger den för att de också ska få en lättare förståelse, en 

inkörsport. (Förskollärare B) 

 

Förskollärare C nämner att instrument är ett verktyg som de använder sig av. Trumman är ett 

komplement som de ofta använder sig av och kan föra med sig läran om takt och rytmik för 

barnen. De använder sig även av TAKK som också är ett komplement till sången där barnen 

får lära sig tecken till sången. Förskollärare A nämner även hon att de arbetar mycket med 

motorik där de får in rörelser samtidigt som de sjunger. Hon berättar även om ett samarbete 

som de har med ett närliggande äldreboende. De väljer ut ett antal sånger som de har 

undervisning i innan och barnen får öva in dem tillsammans. Sedan får barnen uppträda och 

visa vad de har lärt sig för de äldre på boendet. Både barnen och de äldre uppskattar detta väldigt 

mycket, säger hon.  

 

5.3. Musik och språk 

Förskollärarna uppfattar att musiken har betydelse för de yngre barnens språkutveckling genom 

att barnen bland annat imiterar de vuxna när de sjunger. Detta gäller både i dem spontana och 

planerade musikstunderna. Här märker samtliga förskollärare att barnen har lätt för att snappa 

upp ord och få in det i sången som kan bidra till ett större ordförråd. Förskollärare E trycker 

mycket på att imitation är en början till talspråket för barnen. Hon anser att det börjar redan vid 

spädbarnsåldern genom att mamman och pappan sjunger och pratar för dem. Ju äldre barnen 

blir desto mer utvecklas deras ordförråd och talspråk. Hon ger ett exempel av en upplevelse 

som hon har varit med om som verksam förskollärare:  

 

De imiterar, kommer spontana ord. Börjar jag sjunga på en sång så kan man märka 

att de i slutändorna på orden kommer liksom. Vi har en liten pojke som inte har 

svenskan som förstaspråk. Han sjunger på ko. … ko, … ko, så det är liksom som 
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lille ko. Lille kanske kommer senare men just nu har han kommit med ko. 

(Förskollärare E)  

 

Förskollärare B berättar om att hon har varit med om barn som kan sjunga innan de kan prata 

genom att de uppfattar rytmen. De har kanske mamma, pappa och titta i sitt ordförråd men kan 

sjunga mer avancerade låtar och kan hela rytmen i sångerna. Hon nämner vidare att hon hade 

ett barn som sjöng ooh aah pannkaka innan barnet ens kunde prata. Man kunde höra att rytmen 

fanns där. Där jobbar de också förstärkande genom att klappa språket. Det är också en del i 

klappandet, att man klappar orden just för att få med rytmen i sångerna, säger hon.  

 

Några av förskollärarna berättar om vissa språksvårigheter som de har upplevt hos barnen. 

Förskollärare D berättar om ett barn hon haft som stammade i talet men när hon sjöng stammade 

hon inte. När barnet stammade i talspråket blev hon hämmad medan när hon sjöng och fick 

uppleva musik kunde hon känna glädje, vågade kommunicera och använda många ord. Därmed 

menar förskollärare D att barn lär sig mycket genom sång och musik. Förskollärare A tycker 

att sångsamlingar är bra att använda sig av i verksamheten för att det blir gemenskap och en bra 

anda. De barn som är mer blyga vågar vara med att sjunga samt de som inte riktigt har det 

verbala talet än uppfattar förskollärare A att de har lättare att ta till sig talspråket via sången.  

Via sången repeterar man och får röra på sig, därmed tror hon att barnen lättare lär sig talspråket 

genom att röra sig samtidigt som man sjunger. Förskollärare C säger att hon ser tydligt på 

barnens kroppsspråk att de kan sångerna de arbetar med samt att de tar till sig rörelserna snabbt. 

Barnen visar delaktighet tidigt eftersom igenkänningsfaktorn finns till sången och musiken. 

Hon avslutar med att hon tycker att musiken är viktig för det verbala språket och tror att 

talspråket kommer mycket via musiken.  

 

Jag kan se många utvecklingsområden i det när vi har musik, både normer och 

värden. Om vi då har sjungit om mors lilla Olle, man pratar om naturen, man pratar 

om djur, man lär sig att det finns olika sorters björnar, normer och värden. Man ska 

vara rädd om naturen, vi pratar mycket om det. Så att det innefattar alla våra 

läroplansmål, som jag ser att de lär sig genom sången. (Förskollärare D) 

 

Alla förskollärare som vi har intervjuat hävdar att de arbetar i verksamheten med sång och 

musik som en medveten metod för språkutveckling. Förskollärare D berättar att de använder 

sig av rytm och klappövningar och de använder sig även medvetet av rim och ramsor för att det 
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är en början till talspråket. Förskollärare C menar att man ska vara medveten om att man kan 

arbeta på olika sätt. Hon nämner ett projekt som de hade där de använde olika sånger och musik 

till olika känslor där barnen fick sätta ord på känslorna. Förskollärare A belyser att det är lätt 

att fånga barnen med sång och musik vilket hon anser är en bidragande faktor när det kommer 

till språkutveckling för de yngre barnen. Avslutningsvis säger hon att:  

 

Det är guld värt att ha musiken i förskolan och man kan göra på så många olika vis 

och sätt. Att man vågar sjunga, att man vågar uttrycka sig, ja jag tror att det är 

viktigt att musiken kommer till alla förskolor och att man vågar använda sig av 

musiken trots att man kanske inte är jätteintresserad så kan man ändå våga. 

(Förskollärare A) 

 

Det som förskollärarna poängterade var att kroppsspråket och det verbala är det mest väsentliga 

i språket. Förskollärare D och E belyser att TAKK är ett språk som de använder sig av i 

verksamheten som ett verktyg. Att använda språk som uttryckssätt och för att kommunicera är 

något som förskollärarna B och C antyder. Förskollärare A nämner att språk kommer via sången 

och att det är slags språk i sig.  

 

Förskollärare B anser att språkutveckling är en central del i förskolan som man måste arbeta 

med dagligen. Språkutvecklingen är så pass stark i till exempel kommunikation och samarbete. 

Det kan vara tillsammans med sina kompisar på förskolan och även att språket utvecklas i 

relation till annat. När det gäller språkutvecklingen och vad det innebär är förskollärarna 

överens om att det är en utveckling av språket på olika sätt. Språkutveckling hör ihop med 

undervisning och handlar till exempel om att sätta ord på saker så att man utvecklar och utmanar 

barnet i sin språkutveckling. Förskollärare D påvisar att: 

 

Språkutveckling, det är ju för att vi vill lära barn att när vi är på en små-

barnsavdelning pratar vi inte bebisspråk med barnen utan vi ligger ett snäpp över 

barnen, och vi använder dem begreppen som matematik, naturvetenskap och 

samarbeta. Språkutveckling är för mig jätteviktigt för barnen för att de ska kunna 

kommunicera, kommunikation. Språkutveckling är kommunikation för mig och det 

gör man på olika vis utifrån barnens kunskaper. (Förskollärare D)  
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Förskollärare E nämner att leken också är viktig för talspråket. Barnen utvecklar sitt ordförråd, 

bland annat tillsammans med andra barn och vuxna. Om de vuxna benämner ord på saker och 

ting ger det barnen förutsättningar att själva sätta ord på saker.  

 

Dagliga samtal är av stor betydelse för hur förskollärarna arbetar med språkutveckling i 

verksamheteten. Samtliga använder sig av konkret material som till exempel läsning av böcker, 

rim och ramsor, arbete med bokstäver, pratar utifrån bilder och texters innehåll. Förskollärare 

C menar att språkutveckling arbetar man med hela tiden genom att sätta ord på saker och att 

man är tydlig med de begrepp man använder sig av. Att arbeta tematiskt är något som flera av 

förskollärarna lägger stor vikt vid. Här kan det handla om att man anpassar sånger utifrån temat 

man arbetar med och därmed benämner ord som är språkutvecklande inom just temat. Vidare 

nämner förskollärare D att en sång kan man fördjupa sig mycket i där man kan få större 

ordförråd och språkförståelse genom att det är många nya ord.  
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6. Analys 

I denna del kommer resultatet sammanfattas i en analys utifrån våra forskningsfrågor som är 

hur förskollärarna tror att deras erfarenhet och intresse av musik kan påverka deras eget arbete 

i verksamheten, hur förskollärarna arbetar med musik och vad förskollärarna torr att musiken 

kan ha för betydelse för yngre barns språkutveckling. Samt utifrån det sociokulturella 

perspektivet som vår studie utgår från där deltagande i sociala sammanhang och interaktion 

med andra sker genom samspel och kommunikation. Vi kommer att analysera resultatet utifrån 

rubrikerna nedan. Kompetenser, där vi tar upp förskollärarnas erfarenheter om musik och hur 

man kan ta tillvara varandras kompetenser. Under rubriken musikundervisning tar vi upp om 

olika hjälpmedel som kan användas under musikstunderna som sker i samspel och kan kopplas 

till den proximala utvecklingszonen. I den tredje rubriken, musik och språkutveckling belyser 

vi hur förskollärarna uppfattar musikens betydelse för språkutveckling.  

6.1. Kompetenser 

Det har tidigare nämnts i vårt arbete att det verkar vara bristande kompetens hos förskollärarna 

gällande sång och musik i förskolan, därmed valde vi att diskutera detta med de som vi 

intervjuade. Majoriteten av respondenterna har gått fortbildning om sång och musik i förskolan, 

medan resterande har andra erfarenheter av sång och musik. Detta bär samtliga med sig vidare 

i arbetet med musikundervisningen för att bidra med deras kunskap och kompetens. Säljö 

(2014) belyser att människor ständigt befinner sig under utveckling och förändring. Vi 

människor har möjlighet att appropiera, alltså att ta till oss kunskaper från våra medmänniskor 

i situationer där samspel sker. Vi anser att får man inte utbildning kan man känna osäkerhet av 

hur man kan använda sig av musik i verksamheten. Utvecklas man inte själv är det även svårt 

att lära ut och utveckla barnen i musik. I resultatet framkommer det att förskollärarna 

samarbetar och kan bidra med olika kompetenser som väger upp varandra i arbetet med musik. 

De som har gått fortbildning kan förmedla detta vidare till de som inte har någon fortbildning.  

Genom sociala samspel och interaktion lär de sig av varandra. 

6.2. Musikundervisning 

Vi antyder utifrån resultatet att förskollärarna tycker att musikstunden är viktig för det sociala 

sammanhanget och samspelet vilket vi i vår studie kan koppla till det sociokulturella 

perspektivet. Ibland när de arbetar med musikstunder använder de sig av digitala artefakter, 

alltså verktyg som är ett hjälpmedel som kan användas i aktiviteter. Paddan som förskollärarna 
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bland annat använder sig av är ett bra verktyg att använda sig av då det skapar möjligheter till 

ett stort utbud av till exempel olika sånger. Den ger en stor tillgång för både de vuxna och 

barnen i förskolan. Wallerstedt (2010) tar upp om att inom det sociokulturella perspektivet kan 

man använda sig av kulturella redskap för att hantera olika situationer och processer, både 

fysiska och kommunikativa. Instrument är ett exempel på ett fysiskt redskap, medan till 

exempel språket är ett kommunikativt redskap. Förskollärarna använder sig även av instrument, 

som kan ha betydelse för barnens musikaliska utveckling. Att få vara med i olika musikaliska 

situationer och interagera med andra människor ger delaktighet och gemenskap. Språket är ett 

redskap för oss människor som utvecklas i sociala sammanhang och samspel. När vi ska lära 

oss något är tanke och språk beroende av varandra och är en betydelsefull faktor för 

språkutvecklingen. 

 

De planerade musikstunderna där förskollärarna undervisar sker ofta i större grupp där samspel 

uppstår. Emellertid sker detta med blandade åldrar. Här kan vi märka och koppla inom det 

sociokulturella att de använder sig av den proximala utvecklingszonen. Barn som har mer 

kunskap kan genom samspel lära de med mindre kunskap. Utveckling och lärande sker genom 

att man prövar och övar det man ännu inte kan och att kunna ta hjälp av varandra är 

betydelsefullt. 

6.3. Musik och språkutveckling 

Det mest centrala som kom fram utifrån förskollärarnas uppfattning var att de tror att musiken 

kan ha betydelse för barns talspråkliga utveckling, vilket vi anser är en viktig faktor att lyfta. 

Musik kan betraktas som ett kommunikativt uttryck och kan anses som ett komplement till 

talspråket. Det kan ha en positiv påverkan på människan och kan ge förutsättningar för 

kunskaper inom andra områden, till exempel talspråket. Genom att ha musik som ett redskap i 

förskolan kan det stimulera och utveckla yngre barns verbala språk. Wallerstedt (2010) skriver 

om att språket har en central roll i lärandet. Språket är det redskap som är viktigast av de 

kommunikativa och kognitiva redskap som finns. Det är väsentligt i våra praktiska aktiviteter 

som till exempel i musikaktiviteter. Läroplanen för förskolan poängterar att ”språk, lärande och 

identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera 

barnens språkutveckling, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för 

att kommunicera på olika sätt” (Skolverket, 2018, s. 8). 
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Lindahl (1996) utgår från det sociokulturella där barnen i en samverkande social miljö kan få 

möjligheter att observera, imitera och utveckla sina förmågor. Till exempel via det verbala 

språket kan barn utveckla medvetande om sig själv och sitt eget beteende. Vi anser att det är 

viktigt att man arbetar med musik i förskolan för att förskollärarna tar upp att musik kan 

användas till olika områden. Barn ska få erfarenheter som kan bilda en grund för språket. Det 

påvisas i resultatet att genom musik och sång imiterar barn samtidigt som de får in rörelse och 

rytmik vilket förskollärarna tror har en betydande roll för utvecklingen av barnens talspråk.  
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7. Diskussion 

Vårt syfte med studien var att undersöka förskollärarnas uppfattningar om hur deras arbete med 

musik kan bidra till språkutveckling hos de yngre barnen och i den här delen kommer vi att 

diskutera resultatet i relation till tidigare forskning, styrdokument och teoretisk utgångspunkt.  

7.1. Förskollärares relation till musikundervisning 

Samtliga förskollärare som intervjuades har ett stort och genuint intresse för sång och musik. 

Detta märktes tydligt genom deras kompetens och kunskap som de förmedlade under 

intervjuerna. Eftersom de har stort intresse för sång och musik uppfattade vi att det inte förekom 

någon bristande kompetens hos just dessa fem förskollärarna. Dock nämner samtliga 

förskollärare att deras kollegor i arbetslaget har mindre intresse och kompetens för sången och 

musiken. Därmed delar de upp arbetet att de som är mer intresserade och känner att de har 

kunskap om musik får undervisa i det, medan de som känner mindre intresse får undervisa i 

något annat. Detta skriver Ehrlin (2012a) i sin avhandling om att musikens plats i förskolans 

verksamhet inte alltid är någon självklarhet då pedagoger är osäkra på sin kompetens med att 

undervisa barn i musik. Man ska ha förståelse och kunskap om musiken som ett ämne och 

förmåga att kommunicera den estetiska kompetensen. Hade musikpedagogisk kompetens fått 

ta större plats skulle musik kunna leda till att man känner gemenskap och samhörighet. I 

resultatet framkom det att några av förskollärarna hade fortbildning inom sång och musik i 

förskolan, vilket vi anser är viktigt att fler pedagoger inom verksamheten får ta del av. Detta är 

viktigt för att det ska bidra till mer kunskap och därmed att fler vågar lita på sin egen kompetens 

för att undervisa i musik i förskolan.  

 

Hildén (2018) skriver om att syftet med undervisning i förskolan med de yngsta barnen handlar 

om att genom kommunikation breddas barnens utveckling och lärande. Förskollärarnas ansvar 

är att skapa ett intresse hos barnen och få dem delaktiga i undervisningen. Det är även viktigt 

att utgå från barnens egna intressen och fånga dem i deras lärande. Undervisning som bedrivs 

behöver inte innebära att barnen lär sig, utan det kan betyda att det finns en ambition att barnen 

ska få möjlighet att lära sig något specifikt, till exempel sång och musik. Förskollärare D 

antyder att undervisa i musik är en del av vårt uppdrag som nämns i läroplanen där det är viktigt 

att ge barn förutsättningar för många uttrycksformer som sång och musik. Det är av stor 

betydelse av hur ens eget intresse påverkar musikundervisningen i förskolan. Är man engagerad 

och vågar sjunga mycket med barnen kan sånger, både traditionella och nya föras vidare samt 
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vidga deras kunskap och lärande inom musik. Still (2011) nämner att genom att vuxna för vidare 

traditionella sånger till barn kan det ligga till grund för att föra vidare samhällets normer och 

värden. I läroplanen nämns det även att det är viktigt att arbeta med normer och värden i 

förskolan: ”förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand 

omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk 

vardaglig handling i olika sammanhang” (Skolverket, 2018, s. 12). 

 

7.1.1. Innehållet i musikundervisningen 

Som nämnts tidigare i vår studie har vi erfarenheter från våra VFU-perioder där verksamheterna 

inte har haft mycket planerat sång -och musikinnehåll. Efter framställningen av resultatet tyder 

det på att dessa fem förskollärarna som intervjuades undervisar mer i planerade sång -och 

musikaktiviteter än vad som har uppmärksammats under vår utbildning. Dock är det ändå 

fortfarande den spontana sången som har en framträdande roll i verksamheten. Samtliga 

förskollärare nämner att de har spontana tillfällen varje dag när det kommer till sång och musik, 

men att planerade sker endast i snitt en gång i veckan. Förskollärare B gav ett exempel av hur 

en spontan situation kan se ut, i den fria leken kan det vara ett barn som till exempel hittar en 

spindel. Då kan man börja sjunga imse vimse spindel, som sedan blir en rockspindel och sen 

en liten igen. Genom sångerna får man in olika ord och begrepp. Holmberg (2014) skriver i sin 

avhandling om att barns spontana sång är viktig och meningsfull för det sociala, emotionella 

och barns talspråkliga utveckling.   

 

I sångsamlingar kan man använda sig av olika rörelsesånger och sånglekar där man kan få med 

sig både verbalt språk och kroppsmotorik. Genom att upprepa och sätta rörelser till sånger och 

ramsor kan barnen få möjlighet att utmanas (Vesterlund, 2015). Innehållet i de planerade 

musikaktiviteterna är mycket sånger de sjunger vilket förskollärarna kallar mer sångsamlingar 

än aktiviteter. Det kan ske genom till exempel konkreta bilder, digitala verktyg som ett 

hjälpmedel och TAKK som ett komplement där barnen får lära sig tecken till sången. Vill de få 

in mer läran om musik använder de sig av instrument, så som trumman och gitarren. Genom 

detta tror de att barnen lär sig takt och rytmik. Förskollärare A påpekar att de arbetar mycket 

med motorik där de får in rörelser samtidigt som de sjunger och spelar instrument. Förskollärare 

D kan se olika utvecklingsområden när de har undervisning i musik som att de får in både 

normer och värden. När de sjunger om naturen eller om djur kan de till exempel prata kring att 

det finns olika sorters björnar vilket i sin tur leder till att barnen förstår vad normer och värden 

är och att de utvecklar nya ord och begrepp. Holmberg (2014) tar upp att när musik-
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undervisningen utgår från sången så kan den vara ett medel och innehåll beroende på vilket 

fokus man vill åt. Till exempel om sången handlar om ett djur så kan medlet vara att lära barnet 

att det här djuret bor på ett visst ställe, men vill man åt ett annat fokus så kan målet med sången 

vara att barnen ska lära sig en traditionell barnsång. Sången kan bidra till nya begrepp för barnen 

medan genom musiken kan barnen få erfarenhet och förståelse för takt, klang och tempo. Att 

barnen får en musikalisk upplevelse som sker vi sång, musik och rörelse kan gynna deras sätt 

att uttrycka sig på.  

Att både ha spontana och planerade musikstunder i förskolan är något som samtliga 

förskollärare som intervjuades poängterade är bra. Förskollärare A tycker att det är viktigt för 

det sociala sammanhanget, samspelet och den gemenskap som musiken för med sig. Även 

Holmberg (2014) nämner att spontant och planerat musikskapande är viktigt för att stimulera 

barns utveckling. En sammansättning av olika rörelser, rytm och takt samt rim och ramsor som 

utvecklar både motorik och talspråket som även kan ge barnen möjlighet till att uttrycka känslor 

och förståelse.  

7.1.2. Musikens lärmiljö 

Still (2011) belyser att pedagoger bör ha insikt och kunskap för att de ska kunna planera 

musikaktiviteter som är omväxlande och mångsidiga för barn. En stimulerande musikalisk 

lärmiljö bör präglas av pedagoger som är närvarande för att barn ska få erfarenhet av musik och 

utvecklas inom det. Pedagoger måste även ha kunskap om hur barn utvecklas och lär sig för att 

veta vilka tillvägagångssätt och metoder som främjar barns utveckling och lärande. Miljön är 

något som vi anser är väsentlig för var de planerade sång -och musiksamlingarna sker eftersom 

lärandet är situerat utifrån det sociokulturella perspektivet. Eftersom vi utgår från det 

sociokulturella perspektivet ser vi miljöns betydelse som en viktig del för barns utveckling och 

lärande, som även Kullenberg (2014) tar upp. Använder man sig av konkret material, till 

exempel sångpåse som förskollärare B nämner, kan barnen med hjälp av tidigare erfarenheter 

veta vad som kommer att ske i den miljön. Detta är något som Säljö (2014) konstaterar att barn 

kan känna de förväntningar på den omgivningen en situation kännetecknas av. I olika miljöer 

kan barn känna igen rutinerna som bidrar till att de kan tyda och förutse vad som ska ske.  

 

7.1.3. Språkutveckling 

Förskollärarna nämner att arbetet med musik leder de in på arbetet med språkutveckling. Ehrlin 

(2012b) beskriver att det är språket som gör att människan kan kommunicera med omgivningen 
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och människan utvecklas i sitt tänkande och handlande genom det språkliga sociala samspelet. 

När det gäller språkutvecklingen är det barns möjlighet att utveckla sin begreppsförståelse som 

är i fokus. Genom talspråket kan tankarna förmedlas på så sätt att barn formulerar underlag för 

sitt verbala språk. Därför är det viktigt att yngre barn får möjlighet att tillsammans med andra 

barn och vuxna skaffar sig erfarenheter som kan utgöra en grund för språkutvecklingen. 

Språkinlärning där det används sånger och visor med melodirytm som följer talspråkets rytm 

är en viktig faktor för inlärningen. Ehrlin (2012b) belyser att det finns likheter mellan musik 

och talspråk. Det är olika språklekar som att använda sig av rim och ramsor. Att använda sig av 

olika slags språklekar uppmärksammar och stimulerar medvetenheten för olika ljud i talspråket 

vilket stärker barns språkutveckling. Att man som barn får möjlighet att delta i 

musikunderundervisning i förskolan kan bidra till en snabbare utveckling av sin talspråkliga 

förmåga. De barn som får delta har en bättre ordförståelse än barn som inte får ta del av 

undervisning i musik.  

 

Wiklund (2009) skriver om att genom musik och texter kan barnen delge varandra sina tankar 

och åsikter. Det finns olika förutsättningar när det kommer till de estetiska språken och de kan 

vara varandras förutsättningar vilket kan visa på de kunskaper som finns inom musikens värld 

som en del av språkutvecklingen. I resultatet noteras det att rim, ramsor, läsa böcker samt prata 

om bilder och texters innehåll är tillvägagångssätt som samtliga intervjuade förskollärare 

arbetar med när det gäller barns talspråk och språkutveckling i förskolan. Förskollärare C 

nämner att språkutveckling arbetar man hela tiden med genom att benämna och sätta ord på 

saker och ting. Det ska vara tydlighet i de begrepp som används. Att arbeta tematiskt är något 

som alla förskollärarna gör och därmed benämner ord som är språkutvecklande inom just temat. 

Vesterlund (2015) nämner om arbete inom olika teman som barn intresserar sig för kan göra 

det lättare att se olika utvecklingsstadier hos barnen. Processen med arbetet är viktigt där alla 

får möjlighet att delta utifrån sin egen kompetens. Den kunskap som pedagogen bär med sig är 

viktig i de olika arbetsprocesserna. Nyfikenhet och intresse ger signaler till barnen om lust att 

lära utifrån förskollärarnas förhållningssätt. Lindahl (1996) påpekar att vuxna som benämner 

ord för barnen samt kommenterar det som de uppmärksammar ger barnen möjlighet att koppla 

samman ord med saker eller händelser. Barnen breddar då sitt ordförråd, och ju fler ord som de 

lär sig desto lättare är det att lära sig flera nya ord. Still (2011) betonar det som Vygotskij 

nämner om angående den talspråkliga utvecklingen där ord har en betydelsefull plats i 

kombination med ljud, med innehåll och betydelse. En stor utmaning i barns språkutveckling 

är att kategorisera ordens innebörd och få förståelse för ordens betydelse.      
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7.2. Förskollärarnas uppfattning hur musiken kan bidra till 

språkutveckling för de yngre barnen 

Förskollärarna tolkar att musiken har betydelse för bland annat yngre barns språkutveckling. 

Detta genom att barnen bland annat imiterar de vuxna när de sjunger. När barn imiterar har de 

lätt för att snappa upp ord och kan använda sig av dem i sången vilket kan bidra till ett ökat 

ordförråd. Förskollärare E poängterar att imitation är en början till talspråket för barnen 

eftersom hon har upplevt att barn har imiterat henne i sången. Vi märker att förskollärarna är 

medvetna om att imitation är en grund till språket för de yngsta barnen vilket även Söderman 

(2012) styrker i att själva härmandet är det väsentliga i musikaliska lärprocesser som kan leda 

till annan utveckling, som det verbala språket. Förskollärare B har varit med om barn som kan 

sjunga innan de kan prata för att de kan uppfatta rytmen som finns. De kan säga enstaka ord 

men kan sjunga allt mer avancerade sånger då de kan hela rytmen. Lindahl (1996) beskriver 

hur Vygotskij betonar hur barn lär sig något vilket sker genom samspel med vuxna eller andra 

barn och att man då har förmågan att imitera andra. I en miljö där interaktion uppstår med andra 

kan barnen få möjlighet att observera och imitera. Barn i yngre åldrar som ännu inte har det 

verbala språket har också glädje av att delta i musikaktiviteter eftersom förmågan att kunna 

imitera kan främja deras utveckling av talspråket. Uddén (2004) menar att grunden för 

människans kommunikativa och språkliga förmåga ligger i att människan har en medfödd 

förmåga att imitera och svara på rörliga impulser i form av ljud och rörelser.  

 

Förskollärare A upplever att sångsamlingar är bra att ha i verksamheten eftersom det blir en 

gemenskap. Att de yngre barnen som kanske är mer blyga och inte har det verbala språket än 

vågar vara med att sjunga och kan därmed kan få större förståelse för nya ord och begrepp. Via 

sången repeterar man ord och kan även få in rörelser vilket hon tror bidrar till att utveckla sitt 

talspråk. Ehrlin (2012a) menar att alla kan ta del i och utöva sång och musik. Både för att det 

har betydelse för barns musikaliska utveckling men också för barns språkutveckling. Pedagoger 

kan använda sång i förskolan för att förmedla trygghet och att musikalitet kan ses som en resurs 

där barn kan uppfatta olika ljud, rörelser och språk. Uddén (2004) nämner även att 

språkutvecklingen anses vara beroende av utvecklingen av rörelsemönster och motorik. 

Förskollärare E anser att musiken är viktig för de barn som är flerspråkiga och har en annan 

bakgrund än den svenska, eftersom de imiterar när de sjunger vilket hon tror leder till en större 

förståelse för det svenska språket. Vesterlund (2015) belyser att musiken är ett språk i en del 

sammanhang som kan sammanföra människor från olika kulturer. Det är ett sätt att förmedla 
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känslor, budskap och att kunna kommunicera med varandra både med och utan ord, utifrån 

egna toner, rytmer och rörelser. Musikspråk är ett slags förhållningssätt och kan användas som 

ett pedagogiskt arbetssätt inom musik, rytmik och rörelse för att flerspråkiga barn ska ha 

möjlighet att utveckla det svenska språket. 

 

Enligt Still (2011) kan yngre barns språkutveckling påverkas av den takt som finns i musiken 

och vilka ord en sång innehåller. Det menas med att sång och talspråk hör samman och sången 

är uppbyggd av melodi och ljud som även är en grund i talspråket. Trehub (2003) menar att när 

det gäller musikaliska förmågor hos barn finns det vissa paralleller mellan musik och talspråk 

som kan vara relevant för språkutvecklingen. Musiken är uppbyggd på ett visst sätt, som även 

talspråket är. De har ett samband med varandra för att skapa meningsfulla strukturer. Samtliga 

förskollärare nämnde att de arbetar med musik som en medveten metod för språkutveckling. 

Förskollärare D använder sig mycket av rytm och klappövningar men även av rim och ramsor 

då hon anser att det är en lättare väg att gå genom för att barnen ska kunna lära sig talspråket. 

Förskollärare C säger att man ska vara medveten om att det finns olika sätt som man kan arbeta 

efter, hon har till exempel använt sig av olika sånger och musik till olika känslor för att barnen 

ska kunna sätta ord på känslor. Angelo & Sæther (2014) nämner att de grundläggande 

förutsättningar för utveckling av talspråket är att använda sig av rim, ramsor och att sjunga 

sånger där även rörelser till kan vara ett bra komplement. Med hjälp av rim och ramsor kan 

barn uppleva den musikaliska sidan av talspråket. Rytmen och att klappa till den kan göra det 

enklare att uppfatta och uttala orden i rimramsan.  

 

Vidare belyser förskollärare A att det är lätt att fånga barnen i musik. Samtliga förskollärare 

lägger stor vikt vid att det är mycket glädje när man sjunger tillsammans med barnen och skapar 

en miljö som är stimulerande för vad musik kan bidra med. Ehrlin (2012b) belyser att stärka 

ord, begrepp och vidga yngre barns ordförråd kan förskollärarna använda sig av texter till 

sångerna som ett redskap. Repetition av en sång gör att ord och meningar återkommer naturligt. 

Talspråket stimuleras även när förskollärarna pratar med barnen om sångernas innehåll vilket 

gör att barn får ta del av ord och begrepp som ännu inte finns i deras ordförråd. En annan viktig 

dimension när det gäller att sjunga är att barnen också kan anamma den talspråkliga strukturen 

som meningsbyggnad, språkljud och språkets rytm. Sångtexterna fastnar i barnens minne men 

det är bra att prata om dem och förklara innebörden av orden för att det ska vara betydande. 

Därefter kan ord och meningar sättas samman samt att begreppsförståelsen ökar. De ord som 

barnen får med sig genom sångerna kan de med tiden utveckla till ett expanderat talspråk. 
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Riddersporre & Söderman (2012) tar upp om att barn har en bra förmåga att lyssna på de vuxna 

när de sjunger, vilket gör att barnen kommer ihåg det de vuxna sjunger samt olika melodier, 

genom upprepning. De yngre barnen kan göra försök till att sjunga vilket kan vara en del i den 

sociala utvecklingen och lusten att samspela med andra. Musiken har en stor betydelse i 

förskolan eftersom barn kommer med olika musikaliska referenser och erfarenheter. Där barn 

växer upp ges det olika förutsättningar och resurser, därför är förskolan ett bra komplement och 

kompensera det som saknas för att bidra med musikaliska upplevelser för barn. Musik är något 

speciellt att avnjuta, utöva och utveckla, men samtidigt är musik viktigt där barn behöver 

stimulans för en god utveckling, musik i olika former är en integrerad och viktig del i barns 

upplevelser, utveckling, samspel och lek. Vi anser att musiken är en stor och viktig del i barns 

liv. De ska ha rätten att få utveckla det i sin egen rätt, men musiken kan även vara bra för att 

utveckla rörelser, motorik och talspråket. 

7.3. Metoddiskussion 

Vi har gjort en kvalitativ studie där vi har intervjuat fem förskollärare på fyra olika förskolor. 

Intervjuer valde vi eftersom vi ansåg att det var en bra metod för att få deras tankar och 

uppfattningar kring vårt valda ämne. Vi hade 14 förbestämda intervjufrågor som samtliga skulle 

svara på men vi valde även att vara flexibla som en del av metoden för att kunna ställa 

följdfrågor och för att vi skulle få möjlighet att gå in mer på djupet.  

 

Det var en stor fördel för oss att kunna spela in intervjuerna med hjälp av diktafon då det var 

lätt att gå tillbaka och fånga upp allt som sades. Genom att vi transkriberade vår data kunde vi 

analysera och reflektera det mest väsentliga i materialet. Att bli inspelad via ljudupptagning 

kan säkerligen påverka respondenternas svar, men det var inget vi la märke till. Innan 

intervjuerna gjordes var vi väl insatta i vårt ämne genom att vi hade bearbetat litteratur, tidigare 

forskning och styrdokument. Vi kunde därmed se ett samband mellan den bearbetade 

litteraturen och respondenternas svar. Efter intervjuerna var gjorda har materialet analyserats, 

både med hjälp av litteratur och vårt valda teoretiska perspektiv. 

 

Vi har endast intervjuat fem förskollärare och detta baseras inte på alla förskollärare som finns, 

utan detta är endast fem förskollärares uppfattningar. Detta är den begränsning vi valt att göra 

i vårt arbete där vår studie bygger på fem förskollärare svar och uppfattningar, och utifrån detta 

har resultat, analys samt diskussion framställts. Något som kunde gjorts annorlunda är att vi 

kunde ha gjort en pilotintervju innan de riktiga intervjuerna, eftersom vi trodde att varje 
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intervjutillfälle skulle ta längre tid än vad de gjorde. Även om intervjuerna inte tog så lång tid 

som vi hade uppskattat, så har tiden i detta sammanhang ingen påverkan för respondenternas 

svar.  

7.4. Avslutande reflektion 

Vi valde att göra den här studien både för att ämnet intresserar oss väldigt mycket, men också 

för att det finns begränsad forskning kring det. Genom att ha gjort den här undersökningen har 

vi fått större inblick hur förskollärarna arbetar med musikundervisning, och vad de tycker att 

det kan bidra till. Även att ens eget intresse och kompetens har stor påverkan för ens eget arbete 

i förskolan. Det finns fortbildning via högskolor som förskollärarna kan ta del av, men vi anser 

att det borde finnas fler möjligheter till fortbildning genom förskolornas egna verksamheter. 

Alla i arbetslaget oberoende av tidigare utbildning borde få fortbildning i hur man kan undervisa 

och arbeta med musik samt för att föra arbetet framåt i förskolan. 

 

Musikundervisning i förskolan borde prioriteras mer i förskolans verksamhet eftersom sången 

och musiken anses vara ett bra komplement till talspråket, både för de yngre barnen och till de 

barn som är flerspråkiga. Den här studien har gett medvetenhet till att sång och musik kan 

utveckla barns ordförråd och sången kan på ett kreativt och roligt sätt hjälpa barnen att bygga 

meningar. Barnen kan använda sig av TAKK och ändå vara delaktiga i musikundervisningen 

som sedan kan leda till ett mer utvecklat talspråk.  Sång och musik för med sig samspel, 

gemenskap och mycket glädje.  

 

Vår studie baseras på hur förskollärare arbetar med musik samt vad de tror att musiken kan 

bidra till för barnen. För vidare forskning inom detta tror vi att det hade varit intressant att 

undersöka fler aspekter kring ämnet. Genom till exempel att använda sig av observationer för 

att verkligen få se hur de arbetar och inte endast vad de säger att de gör. Det hade även varit 

intressant att följa de allra yngsta barnen under en längre period för att själv kunna se hur barnen 

utvecklar talspråket genom sång och musik. 
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daghem. (Doktorsavhandling). Åbo: Åbo Akademis Förlag. 
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Bilaga 1 intervjufrågor 

 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

2. Vad har du för erfarenhet av sång och musik från din barndom och när du gick i 

förskolan/skolan? 

 

3. Hur arbetar ni med sång och musik på avdelningen? 

 

4. Tycker du att det är viktigt med musikundervisning i förskolan? Varför/varför inte?   

 

5. Hur kan ditt intresse/inte intresse för sång och musik påverka ditt egna arbete med 

barngruppen? 

 

6. Beskriv hur en spontan sång – och musikstund kan se ut respektive en planerad. (Använder 

ni er av något material etc). 

 

7. Hur ofta har ni planerade musikstunder och hur fördelas arbetet mellan er pedagoger på 

avdelningen? 

 

8. Vad är språk för dig? 

 

9. Vad är språkutveckling för dig? 

 

10. Hur arbetar ni med språkutveckling? (spontant/planerat).  

 

11. På vilket sätt uppfattar du hur de yngre barnen tar till sig sången och musiken innan de kan 

talspråket?  

 

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

Och isåfall hur arbetar ni/kan man arbeta med musik för att stimulera språkutvecklingen? 
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13. Vad tror du musiken kan ha för betydelse för språkutvecklingen? Ge gärna exempel på 

erfarenheter som du upplevt. 

 

14. Kan du se någon utveckling hos barnen när det gäller deras talspråk när du undervisat i 

musik? Isåfall på vilket sätt? 
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