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ABSTRAKT 
Tidigare forskning har visat att musik kan främja språkutvecklingen hos barn på olika 
sätt. Denna studie syftar till att se hur man kan arbeta med musik på fem avdelningar i 
förskolan idag, men också vilken betydelse pedagoger på dessa avdelningar anser att 
musik har för barnens språkutveckling. Undersökningen begränsades till 
åldersgrupperna fyra-femåringar och utfördes via fem kvalitativa intervjuer med hjälp av 
13 öppna frågor som förberetts inför intervjuerna. Resultatet visar på många olika vägar 
i hur man kan arbeta med musik och att pedagogerna på varierade sätt anser att musik är 
en viktig del i verksamheten och för språkutvecklingen. Betydande faktorer som 
påverkar verksamheten är tillgången till resurser, tid och hur de fördelas i verksamheten.  
Både pedagogers tankar och forskning som stödjer dessa visar det på flera olika sätt hur 
musiken stödjer språkutvecklingen hos barn.    
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1 INLEDNING 
I Lpfö 98 (skolverket 2010) står det under förskolans uppdrag följande: 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och 
musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör 
både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande 
(Utbildningsdepartementet, s.7).   

Under vår utbildning har vi båda valt en inriktning i estetiska uttrycksformer, där 
man bland annat fått lära sig hur musik kan användas på olika sätt i förskolan. Vi 
valde därefter att specialisera oss inom olika områden nämligen musik och det 
lärande barnet – dialog Reggio Emilia. Vi tänkte att våra olika kunskaper från 
utbildningen kunde bidra till en väl genomför undersökning och ett väl genomtänkt 
examensarbete.  

Genom de erfarenheter och upplevelser som vi har fått under den här utbildningen i 
skolan, VFU osv. har vi fått en bild av att musik är ett ämne som skulle kunna 
utvecklas och användas mera i verksamheten. Vi funderade också på vilken 
betydelse pedagogerna själva anser att musik har i verksamheten och om det finns 
det möjligheter att använda det som ett stöd i andra ämnen i förskolan?  

Fagius (2001) menar att musikförmågan och språket bokstavligen förenas när vi 
sjunger en sång. Han beskriver också olika sätt hur man i hjärnan kan se musiken och 
hur den på olika sätt kan främja barnens utveckling (a.a.). Det han inte kunde se var 
specifikt hur musiken stödjer språket, vilket vi känner är en viktig pusselbit som 
saknas som vi vill ta reda på. Denna kunskap hoppas vi också skall kunna gynna alla 
barn, även de barnen med språksvårigheter av olika slag. I Lpfö 98 (reviderad 2010) 
står det under förskolans uppdrag att: 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt 
behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna 
behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt 
(Utbildningsdepartementet, s.5).  

Efter många tankar och funderingar över vad vi vill undersöka i denna studie kom vi 
fram till ett syfte med uppsatsen som vi finner är ett mycket aktuellt och relevant 
tema. Syftet med uppsatsen är att se hur olika pedagoger idag arbetar med musik på 
fem olika förskoleavdelningar. Den syftar också till att försöka visa på vilken 
betydelse pedagoger anser att musiken har i barns språkliga utveckling. 
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2 BAKGRUND 
I denna del av studien behandlas forskning gällande flera aktuella ämnen. Det som 
behandlas är det sociokulturella perspektivet och hur det tillsammans med musiken 
kan skapa en förståelse för barns språkutveckling. Vad musiken i sig har för inverkan 
på barns inlärning, språkutveckling och identitet, pedagogens roll i detta samt 
uppbyggnaden av en bra och stimulerande förskolemiljö behandlas också i detta 
avsnitt.  

 

2.1 Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 
Undersökningen görs utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Ett sociokulturellt 
perspektiv innebär en syn på att barn idag föds in i en värd utformad av historiska 
och kulturella processer. Barns utveckling är en process som styrs av kulturen. Det 
går inte att hitta några psykologiska egenskaper hos barn som inte påverkas av 
omgivningen eller kulturen (Hundeide 2006).   

Kunskap har en historisk och social bakgrund. Barnen får erfarenheter i olika 
sammanhang och skapar utifrån det en förståelse. Barnet har alltså en egen 
erfarenhets historia, denna historia byggs på redan från barnets första dag i livet, men 
påbörjas redan före födseln. När barnet interagerar med olika människor ta det in nya 
kunskaper och färdigheter. Dessa kopplas samman med tidigare erfarenheter och 
resulterar i ny kunskap (Still 2011). Fast (2007) menar också att de sociala och 
kulturella situationerna hos barn är viktiga för läsandet och skrivandet (a.a.). 

När barn deltar i olika former av sociala situationer som innehåller kommunikation 
kan de lära sig hur de bör förhålla sig till dessa olika situationer. Kunskap och 
lärande växer fram genom social praktik och en lärandesituation beror på i vilken 
praktik som individen befinner sig i, men även om den ligger inom den proximala 
utvecklingszonen (Dahlbäck, 2011). 

Det är viktigt att både pedagog och barn är medveten om vad man fokuserar på i 
lärandesituationen, annars kan det lätt ske missförstånd. Missförstånd kan också 
uppstå i förskolan, vilket då kan leda till konflikter. För att förstå ett barns utveckling 
måste man förstå barnets sociokulturella landskap (Hundeide 2006).  Processen i hur 
människor lär kan aldrig förenklas till enbart en fråga om teknik och metodik. 
Lärandet är idag en viktig del i vår kultur. Det är knutet till den sociala och 
ekonomiska utvecklingen och också i en önskan att förbättra levnadsvillkoren. 
Lärande handlar grundläggande om vad individer och kollektivet tar med sig ur 
sociala situationer och hur dessa erfarenheter brukars i framtiden. Denna kunskap 
återskapas och förnyas ständigt i samhället. Den kunskap man lär sig och får ta del 
av är de kunskaper man är beroende av i olika kulturer (Säljö, 2010).  

Enligt Svensson (2009) är den främste företrädaren för den sociokulturella teorin Lev 
S. Vygotskj. Enligt hans teorier kan man se hur människans utveckling har ett nära 
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samband med det historiska, sociala och kulturella sammanhanget. På grund av detta 
ska dessa inte ses isolerat. Språkutvecklingen är beroende av många faktorer, både 
biologiska och sociala (a.a.). För att barn ska kunna vara delaktiga krävs involvering, 
variation, autencitet, repetition, struktur och motivation. Genom musik och språk i 
interaktion kan individuella läroprocesser i skolan utvecklas, men också skapa en 
social gemenskap (Dahlbäck, 2011). Under förskolans värdegrund och uppdrag står 
det att:  

Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social 
handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. 
(Utbildningsdepartementet, s. 4).   

I Lpfö 98 (rev 2010) under förskolans värdegrund och uppdrag står det också att 
förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse för andra 
människors situation. Förskolan ska också präglas av en omsorg i individens 
välbefinnande och utveckling. I verksamheten är det inget barn som ska utsättas för 
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller 
annan kränkande behandling. Verksamheten ska syfta till att barns öppenhet och 
respekt för andra utvecklas samt förmåga för empati och omtanke 
(Utbildningsdepartementet). 

 

2.2 Språk  
Språket innebär att ha en viss kunskap om en kod som kan kopplas till tankar om 
omvärlden. Detta sker genom lingvistiska signaler som används i kommunikationen 
med andra. I språkliga sammanhang innebär kommunikation att människor med 
hjälp av ett system via en viss kanal (vokal, grafisk eller motorisk) utbyter budskap 
med varandra. Tecken-, tal- och skriftspråk är olika vägar att uttrycka språket. Det 
finns även andra former av kommunikation i form av musik, dans och bild 
(Andersson 2002). Andersson (2002) berättar om en fallstudie där barn med Downs 
syndrom och dövhet, kunde öka sin teckenförmåga från 20 tecken till 228 tecken 
under några år genom temaarbete och teckenspråk (a.a.). 

2.2.1 Att träna språket  
Språkets form består av de olika språkdelarna ord, delar av ord (morfem) och ljud 
(fonem) (Svensson, 2005). Barns medvetenhet om dessa språkdelar, både vad 
beträffar tal och skrift går att träna upp genom olika metoder.  Barnen kan genom att 
lyssna till sagor lära sig mycket omedvetet. De kan lära sig språkets uppbyggnad och 
hur det låter. Barnen kan också öka på sitt ordförråd. Den kunskap som barnen tar till 
sig när de lyssnar till sagor kan de ha nytta av när de själva berättar något eller ska 
lära sig att läsa och skriva (Fast, 2007). Barn kan också komma på egna ord eller kan 
dela på ord, som till exempel solros, vilket blir sol och ros. Genom medvetenheten 
för ordens längd kan barn skapa förståelse för att längden på ord inte har betydelse 
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för föremålets storlek. Som till exempel att ordet vattendroppe är långt men att själva 
droppen i sig är liten. En sjö kan däremot vara mycket stor men ordet i sig är kort 
(Svensson, 2005). Att lekskriva innebär att barn låtsas skriver eller att de leker att de 
skriver som vuxna. Detta tycker barn ofta är roligt.  De kan då göra bokstavsliknande 
tecken och krumelurer.  I början kan barn inte skilja på siffror och bokstäver och 
deras tidigaste försök till skrivning kan visas i lodräta linjer, kontinuerliga våglinjer 
eller små cirklar (Hagtvet, 2002). Genom att barn rättar sig själva när de talar kan de 
visa sin medvetenhet genom språket. De kan på skoj komma på slagord eller byta 
namn på föremål (Svensson, 2005). 

Barn lär sig olika beroende på ålder och tillvägagångssätt. Det lilla barnet kan ha lätt 
för att lära sig saker som en vuxen finner svårt och tvärtom. Små barn lär sig mer 
utantill än vad vuxna gör (Ladberg, 2003). Det är bra om man hos de barn som inte 
har ett fungerande språk skapar ett intresse för språk och sedan också ger stimulans 
till att hålla kvar det. Det är också viktigt att språket läggs på barnets nivå (Svensson 
2009).  

Förmågan att lyssna och kunna särskilja ljud och toner bygger upp språkfärdigheten 
och den musikaliska färdigheten. Det är alltså centralt för tanken att man kan 
analysera ljud. Hörande går över till lyssnande, i det momentet kan man göra subtila 
urskiljningar mellan olika ljud. Den mentala medvetenheten och förståelsen väcks 
också (Dahlbäck, 2011). Språket är helt avgörande för tänkandet. På grund av detta 
är det viktigt att barnen själva får möjlighet till att uttrycka sitt tänkande. Vid frågor 
om barns tankar från en pedagog skapas dessa möjligheter. Barnen kan då tänka, 
reflektera, yttra sig både visuellt och verbalt (Still, 2011).    

 

2.3 Musik  
Godt (2005) definierar musik som en typ av organiserat ljud som skapas av 
människor som har något att förmedla.  Musik är en typ av estetisk kommunikation 
som sker från skaparen av musiken, via den som spelar till den som lyssnar. Denna 
kommunikation kan ske antingen mellan den som spelar och en andra person (en 
åhörare) eller privat där den som spelar även är den som lyssnar (a.a.). 

Fagius (2001) skriver om vad som sker i hjärnan när vi tar del av och utövar musik. 
Han menar att det i hjärnan inte finns något specifikt musikcentrum. Detta då alla 
delar av hjärnan är av betydelse vid musiklyssning och musikutövning. Han drar 
också slutsatsen att musik stimulerar hjärnans musikaliska förmåga och det 
emotionella välmåendet, men också flera andra kognitiva funktioner. Däremot har 
han inte specifikt kunnat se en ökad förbättring i språkbruket genom stöd av musik 
(a.a.) Denna bit har Moreno et al. (2009) istället kunnat se genom att i en studie 
iaktta hur musikalisk träning förbättrade läsförmågan och talet hos de barn som 
ingick i studien (a.a.). Groß et al (2010) har också kunnat se förbättring av den 
språkliga utvecklingen hos barn i en studie där musik användes som terapi. De kom 
bland annat fram till att musikterapi hade en effekt på de grundläggande 
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egenskaperna i utvecklingen av talet. Studien resulterade också i betydande 
förbättringar i det fonologiska minnet och förståelsen av meningar (a.a.). 
 
Som stöd för språkets utveckling kan musiken ses som meningsbärande (Uddén, 
2004) Byggstenen i musik är ljudet, vilket det också är i det talade språket. Barns 
förmåga att kunna urskilja och producera ljud med sina talorgan utvecklas tidigt, 
vilket är avgörande för barnets språkutveckling. Detta gäller också musik som 
kommunikation, tal- läs- och skrivspråket (Jederlund, 2002). I dag kan den 
musikaliska förmågan och glädjen hos barn i ett tidigt skede stimuleras. Det är också 
viktigt att stimulera och ta tillvara på den musikaliska förmågan och den glädje som 
finns. Detta genom de positiva upplevelserna av musik både i att skapa och lyssna 
(Still, 2011).   
 
Fast (2007) tar upp att barn genom sångens rytm och rim kan få en kroppslig 
förnimmelse av språk (a.a.). Musik har olika betydelser beroende på om man är 
ensam eller om det finns flera i rummet (Danielsson, 2012). Känslan att få vara 
delaktig och att bli berörd är viktigt för att kunna utveckla språket. När barn arbetar 
med språk och musik kan de göra gemensamma övningar och uppvärmningar där de 
tillsammans med en pedagog kan testa olika verktyg för att ta in kunskap inom både 
språk och musik. Barnen deltar i dessa övningar genom att samordna tal, musik och 
rörelse via sång och agerande. Detta bidrar till att gruppen kan kommunicera 
(Dahlbäck, 2011).  
 
Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen har på många sätt utgjort 
grunden för musiklärande (Still, 2011). Barn har en inbyggt förmåga och en stor lust 
att få uttrycka sig musikaliskt. Med stöd av vuxna, varandra och sig själva klarar 
barn av att utveckla musiken till en högre nivå. På samma sätt klarar de också av att 
utveckla sitt talspråk i en språkstimulerad miljö. Däremot måste man ge barnet lite 
tid då det är en del av processen (Jederlund, 2002). 
 
Still (2011) skriver att redan från fosterstadiet har ljud, rytm och rörelser en 
avgörande roll för människans fysiska och psykiska välbefinnande. Från och med 
den 24:e havandeskapsveckan kan man med ökad hjärtfrekvens hos fostret se hur det 
reagerar på ljud och oavbrutet börjar lyssna (a.a.).   

Genom att beskriva hur spädbarnet kommunicerar läggs vikt på musikaliska element 
och termer. Vem som än söker kontakt med spädbarnet, föräldern eller annan vuxen, 
aktiverar sin musikaliska inställning gentemot barnet för att etablera och upprätthålla 
en kontakt. Barnet förstår inte själv orden som de vuxna säger utan de 
uppmärksammar de vuxnas röstläge, tempo, fraseringar och sånger. När man 
kommunicerar på detta sätt blir barnet nyfiket, lyssnar och kan delta genom att barnet 
svarar tillbaka med leenden för att bekräfta kontakten. Detta gör att den vuxne 
inspireras att fortsätta den musikaliska leken och utveckla den ännu mer (Jederlund 
2011). Still (2011) skriver att det är av stor vikt att inspirera små barn så att de kan 
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uppskatta musikens olika nyanser. Detta kan vara en kort historia som gör det lätt att 
utöva musik till. Det väcker också barnens intresse att lyssna mycket på musik vilket 
leder till att barnet kommer att älska musik (a.a.).  
 
Att lyssna kan innebära allt från att höra och känna igen till att uppmärksamt 
analysera (Dahlbäck, 2011). Spädbarn lyssnar, smakar, tittar och känner. När de kan 
krypa följer de också efter olika saker som låter. De börjar sedan också ljudimitera 
och formulera begrepp kring upplevelserna i omgivningen. För att barnet ska kunna 
imitera språket måste det ske en utveckling av de grundläggande rörelseförmågorna, 
vilket är motoriken, samspelet med sinnessystemet och nervfunktionen mellan öra 
och röst (Uddén 2004). Det är ett kreativt sätt att lära sig när imitation används. 
Däremot är det viktigt att förståelsen för det som ska tas in finns (Dahlbäck, 2011).  

2.3.1 Musik som identitetsutveckling  
Identitet betraktas som något som innefattar sociala, kognitiv och emotionella 
aspekter (Danielsson 2012). Människan har ett emotionellt minne. Dessa minnen 
aktiveras direkt när en situation liknande den som bildade dem uppstår. När detta 
sker återkommer även tanken på ens agerande i denna tidigare situation. Musik är en 
källa till denna typ av minnen, och bara genom att höra några få toner går det att 
återuppleva situationen. (Uddén 2004). Musiken formar människor och deras 
beteenden. Den skapar möjligheter för hur människor handlar och agerar (Trulsson 
2010). Musiken kopplas samman mellan det individuella och det sociala, detta 
präglar också det kroppsliga och känslomässiga hos individen. Den har också en 
betydelse för uppfattningen av tid och rum, men även kroppsmedvetenheten. 
Musiken är av stor betydelse för hur individen framställer sig i olika livssituationer. 
Individen ser musikens betydelse tillsammans med andra människor och sig själv, 
vilket kan leda till att man har ett behov av att känna en gemenskap genom musiken 
(Danielsson 2012). 

2.3.2 Klass, musikkultur och musik i tonåren   
På grund av att musik har betydelse för hur man uppfattar sig själv och andra är 
musikanvändning och populärmusik viktiga delar i ungdomars identitetsutveckling 
(Danielsson, 2012). Barn och tonåringar skapar musik i sin vardag, men detta 
skapande blir sällan belyst (Trulsson, 2010). Danielsson (2012) tar upp en paradox, 
nämligen att intresset för musik i skolan börjar avta när barn kommer upp i tonåren. 
Däremot verkar intresset för musik utanför skolan öka bland ungdomar (a.a.). 
Hargreaves (2011) menar att fler undervisningstimmar tilldelas ämnen med hög 
status; det vill säga de teoretiska ämnena.  De är oftare obligatoriska och brukar få en 
mer gynnsam placering än de praktiska ämnena som har en lägre status. Tiden som 
vissa ämnesområden tilldelas bestämmer hur mycket tid lärarna får till förfogande. 
Statusskillnader i ämnen kan förstärka statusskillnader mellan elever (a.a.). Musik 
och medieanvändning är värdefulla redskap för ungdomars identitetsskapande och 
den sociala inkluderingen (Danielsson 2012). Det är i den musikaliska kontexten som 
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identiteten skapas, utvecklas och förankras. Detta förenas sedan med det vardagliga 
livet. Musikhändelser formar och skapar bilder av oss själva när de möts med jaget 
och självbilden (Trulsson, 2010). Olika former av musik förknippas också med olika 
kategorier och vem som lyssnar eller spelar vilken form av musik. För att kunna 
uttrycka var människor hör hemma när det beträffar ekonomi, social klass, kulturella 
prioriteringar, värderingar och livsstil lyssnar många på en viss sorts musik.  
Människors musik- och media användning påverkas dels av sociala förhållanden, 
men också av kön, bostad, etnicitet och klass (Danielsson, 2012).  Det finns flera 
studier som påvisar att det finns ett samband mellan musiksmak, kön, ålder, 
samhällsskikt och kulturell bakgrund (Trulsson, 2010).  

 

2.4 Pedagogens roll i förskolan 
Att pedagogen ställer frågor till barnen trots att man i början inte får några svar är av 
stor vikt eftersom barnen så småningom lyckas blir en aktiv del i samtalet. En 
förutsättning är att barnet får känna sig delaktig och får bekanta sig med de 
samtalsaktiviteter som pedagogen involverar dem i (Still, 2011). Genom sång 
repeterar man både språkliga och musikaliska aspekter. Barn kan genom sång vara 
deltagande och de uppmärksammas också på olika delar. Det är bra om man läser 
samma bok många gånger för ett barn, genom detta kan barnet då lära sig behärska 
språkets rytm och uppbyggnad. Repetition är aldrig repetition för ett barn eftersom 
barn i situationer varje gång får en ny förståelse genom tidigare erfarenheter. Detta 
kan man även se hos en konstnär eller musiker som kan få nya insikter när de 
återkommer till ett tema eller ett motiv (Dahlbäck, 2011). 

Musikens betydelse för barns utveckling i förskolan styrks även av läroplanen: Enligt 
Lpfö 98 (rev 2010) ska förskolan 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 (Utbildningsdepartementet, s. 10). 

2.4.1 En förskolas miljö 
Nyckelord för den pedagogiska atmosfären är tillit, förtroende och trygghet, den 
bygger också på relationer mellan barn och pedagoger. För att man ska kunna bygga 
upp en trygghet är det av stor vikt att ha rutiner och fasta grupper. Varje barn måste 
få känna sig sett och hört, men det är också viktigt att de får se och höra vad det är 
som sker (Uddén, 2004). Enligt Hundeide (2006) kan en bra pedagog på ett lyhört 
sätt skapa en miljö där alla barn också känner att de är inkluderade och på ett 
naturligt sätt kan kommunicera (a.a.).  Kvalitén i barns upplevelser inom förskolan 
kan spela en viktig roll i deras utveckling av akademiska, språkliga, litterära och 
socioemotionella kompetenser. Detta kan sedan också hjälpa barnen när de ska börja 
skolan.  Studier har visat på att den fysiska miljön i förskolan kan komplettera 
bristande resurser i hemmiljön (Mashburn, 2008).  Han menar också att pedagoger 
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kan uppmuntra barn till självständighet genom att resurser, såsom möbler, läromedel 
osv., strategiskt placeras så att det skapar ett utrymme av hög kvalité (a.a.).     

2.4.2 Musik som ett hjälpmedel   
Dahlbäck (2011) menar att det språkliga och musikaliska lärandet har främst blivit 
utforskat var för sig och många gemensamma punkter som finns i musik och språk 
borde studeras närmare och föras in i praktiken.  Hon menar också att lärare kan ha 
en övertygelse om att sånger och ramsor är bra för språkutvecklingen medan det 
saknas begrepp, redskap och metoder för vad det innebär att låta musik och språk 
samverka i barns läs-, skriv-, tal- sång och musik användning (a.a.).    

Barn är multimodala (Dahlbäck, 2011). Multimodala händelser är när barn sätter 
musik, tal och andra kroppsliga uttryck i rörelse för att skapa mening kring ett 
ämnesstoff (Falthin, 2011). Enligt Dahlbäck (2011) handlar skapande i skolan om att 
ge barn material och möjligheter för att de ska kunna skapa fritt. Pedagogerna ska ge 
barnen redskap som de kan lära sig att använda. Dessa kan vara musikaliska, 
språkliga eller konstnärliga byggstenar. Dahlbäck (2011) har också precis som 
Vygotskij den meningen att barn som fritt skapar får en ökad möjlighet till att kunna 
uttrycka sig (a.a.).  Still (2011) tar upp att barn måste få möjlighet till att uppleva 
konst i form av bild, dans, drama, barnlitteratur och musik. Deltagandet av denna 
form av konst bidrar till att barnen får de grundläggande kunskaperna inom dessa 
olika estetiska former (a.a.).    

Det är pedagogerna som ger barnen möjligheten att utöva musik. På grund av detta är 
det viktigt att pedagoger har förståelse för barnets musikaliska utveckling och hur 
musikaktiviteter ska planeras på ett varierat och allsidigt sätt (Still, 2011). Rytm och 
pulskänsla kan tränas genom att gå, sjunga, klappa och spela. Utveckling av det 
spontana skapandet sker genom att leka med musik på olika sätt. Rösten, tonen och 
klangmedvetenheten går att träna genom att läsa ramsor, sjunga samt under 
improvisation och skapande av ljud. Genom att röra sig eller dansa till sång, ramsor 
och inspelad musik tränas förmågan att uttrycka musik i rörelser (Lind 2008).  

Musiklekar och gemensam sång kan genomföras i både stor och liten grupp, samtal 
om aktiviteten kräver färre deltagare. För att kunna invänta barnets lärande krävs att 
pedagogen har tålamod. Barnet måste alltid få möjligheten till att imitera, besvara 
och upprepa det som sker, alltså det man gör och talar om (Uddén, 2004).  Genom 
sång, spel och danslekar tränas också barnens sociala förmåga. Alla måste börja på 
samma gång, inte spela för starkt så man överröstar de andra, vänta på sin tur osv. 
(Lind, 2008). Det är också pedagogens uppgift att ta in skriftspråket i de aktiviteter 
som barnen ägnar sig åt. Detta kan bland annat göras genom sång, vilket är ett 
naturligt sätt att få in bokstäver, ord och text, men även rytm och melodi i barnens 
lärande (Dahlbäck, 2011). 
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3 SYFTE 
Syftet med uppsatsen är att se hur olika pedagoger idag arbetar med musik på fem 
olika förskoleavdelningar. Den syftar också till att försöka visa på vilken betydelse 
pedagoger anser att musiken har i barns språkliga utveckling. 

 

 

3.1 Frågeställning 
• På vilket sätt kan man arbeta med musik för att bidra till barns 

språkutveckling? 

• Vilken uppfattning har pedagoger om musikens betydelse för barns 
språkutveckling? 

 

3.2 Avgränsningar 
Vi har undersökt hur pedagoger på fem avdelningar i södra Sverige arbetar med 4-5 
åringar.  
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4 METOD 
I metodavsnittet redovisar vi valet av metod. Därefter presenteras urvalet och hur 
våra intervjuer genomfördes för studiens datainsamling. Vi granskar och analyserar 
också intervjuernas trovärdighet. Avslutningsvis tittar vi på forskningsetiska aspekter 
samt diskuterar valet av metod. 

4.1 Kvalitativ Intervju 
För att på bästa sätt få svar på vår frågeställning använde vi kvalitativa intervjuer 
som datainsamling. Detta innebär att frågeställningen ska vara utformad på ett sådant 
sätt att man ska kunna förstå eller hitta mönster i det som ska undersökas i studien 
(Trost, 2010). Trost (2012) menar att frågeställningar om ”hur ofta” bäst besvaras av 
kvalitativa undersökningar. Detta arbetssätt styrks även av Lantz (2011), som menar 
att det lättaste sättet att få information om något som man själv finner intressant är att 
ställa frågor. Vi ville ta reda på hur pedagogerna resonerar kring frågor som handlar 
om musik och språkutveckling. Den metod man väljer att använda sig av ska ske i 
samband med ett teoretiskt perspektiv och att man utgår från den frågeställning man 
har (Trost, 2005). Detta menar också Einarsson et al. (2012). De skriver att 
frågeställningen styr vilken metod som är mest lämplig att använda. Av detta skäl 
valde vi bort att göra observation som datasamlingsmoment. I en observation är man 
ute efter att betrakta vad som sker just nu. Då är observation ett självklart val. Vi var 
inte ute efter att studera på detta sätt. Genom en observation kan vi uppfatta vad som 
händer i en specifik situation och därmed registrera den informationen (Kylén, 
2004). Vid en kvalitativ intervju ställs enkla och raka frågor till den som intervjuas. 
Detta leder till att man får ett rikt material när intervjuerna är klara och genom svaren 
kan man finna åsikter, mönster etc.  (Trost, 2010). När kvalitativa intervjuer görs 
strävar man efter att få fram kärnan i det man vill studera. Man vill veta vad 
intervjupersonen menar eller uppfattar gällande ämnet man vill undersöka (Trost, 
2005). 

Patel & Davidson (2003) menar att både intervjuare och intervjuperson är 
medspelare i samtalet. Trots detta är det intervjupersonen som till stor del för 
samtalet runt det forskningsproblem intervjuaren har. För att få fram ett så bra 
resultat som möjligt bör intervjuaren hjälpa intervjupersonen att bygga upp ett 
meningsfullt och sammanhängande resonemang om det berörda ämnet. Författarna 
skriver vidare att det är av stor vikt att man har förkunskaper kring ämnet man ska 
studera och är förberedd på området som ska undersökas. Det man också ska tänka 
på när man intervjuar är att det är lätt att väcka en försvarsattityd hos den 
intervjuade, vilket kan leda till att intervjupersonen upplever att man kritiserar och 
dömer. Därför är det viktigt att tänka på att man inte bara kommunicerar med ord, 
utan också med ansiktsmimik och gester. 

Då vi låter svarsalternativen vara öppna för intervjupersonen blir intervjuerna 
ostrukturerade vilket gör att den tillfrågade bestämmer strukturen gällande vad 
svaren blir. Väljer man istället att utgå ifrån att få strukturerade svar har man redan 
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innan bestämt sig för vad man vill få svar på (Trost, 2005). Eftersom vi inte ville låsa 
fast oss vid bestämda svar ansåg vi att det var bättre att hålla oss till ostrukturerade 
svar.  

Då vi valde att använda oss av den kvalitativa intervjun som metod blev det lättare 
att beskriva kärnan i det ämne som vi valt att undersöka. I denna metod låter 
intervjuaren den som blir intervjuad komma med sina egna svar. De kvalitativa 
intervjuerna blev då mer personliga och ostrukturerade. Vi fick då noggranna 
beskrivningar om ämnet som vi valt att undersöka, vilket gav nya perspektiv på 
ämnet. Detta ledde till nya intryck och kunskaper kring det berörda ämnet som vi 
inte tänkt på tidigare men som den intervjuade pedagogen tänkte på eller hade 
kunskaper om. Kvalitativa intervjuer gjorde det lättare för oss som intervjuade att 
fånga andras perspektiv och formuleringar över det som ska undersökas. Det 
förutsatte att intervjupersonen fick använda sitt eget språk och använda sig av sina 
egna åsikter och erfarenheter, vilket i sin tur förutsatte att vi som intervjuade 
lyssnade aktivt på vad intervjupersonen hade att säga (Løkken & Søbstad 1995). 

4.2 Urval 
Vi bestämde oss för att intervjua pedagoger som jobbar med 4-5 åringar på olika 
avdelningar och förskolor. Anledningen till detta var att vi vill se hur musik och 
språkutveckling kan stimulera och påverka barns utveckling i denna specifika ålder. 
Vi funderade på om denna ålder skulle vara intressant på grund av att 4-5 åringar 
inom en snar framtid börjar förskoleklassen som förbereder barnen inför skolan. 
Kommer pedagoger anse att musik är av betydelse i barnens liv eller ska annat 
prioriteras i förskolan?  

Vi valde att intervjua fem olika behöriga förskolelärare på fyra olika förskolor. På 
grund av tid och av praktiska skäll valde vi förskolor inom södra Sverige. Det var 
också viktigt för oss att vi inte hade kunskap om hur mycket musik som användes på 
de olika avdelningarna. Genom detta kunde vi intervjua pedagogerna med en öppen 
och intresserad inställning till vilka svar vi kunde få. Därför gjordes valet av 
förskolor slumpmässigt.  

Eftersom vi ville hålla anonymitet valde vi att namnge pedagogerna med andra namn 
än deras egna.  Malin och Maria arbetar på samma förskola där en av dem arbetar på 
en fyraårsavdelning och den andra på en femårsavdelning. Lisa arbetar på en 
förskola med 1-5 åringar, men arbetar speciellt med 4-5 åringarna på denna förskola. 
Anna och Julia arbetar på 4-5 års avdelningar men på olika förskolor  

Genom att valet av förskolor gjordes slumpmässigt kände vi också att 
undersökningen blev mer trovärdig, eftersom vi inte visste om förskolorna skulle 
arbeta med lite eller mycket musik. 
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4.3 Genomförande 
Vi började med att leta efter relevant litteratur till undersökningen för att kunna 
knyta ihop teori och praktik. För att ha den kunskap som krävs för att kunna ställa 
rätt frågor inom ämnet påbörjades arbetet med bakgrunden i ett tidigt skede. Efter 
inläsning av ämnet och en i stort sett färdigskriven bakgrund formulerade vi 13 
öppna intervjufrågor utifrån det syfte och de mål som hade satts upp för studien 
(Bilaga 1).  Dessa frågor fungerade också som en trygghet under intervjun genom att 
vi kunde känna oss säkra på att vi höll oss inom det syfte som skrivits. Dessa öppna 
frågor kunde pedagogerna också utgå ifrån när de svarade och förklarade utifrån sina 
erfarenheter. Svaren ledde sedan vidare till följdfrågor som öppnade upp nya tankar 
och perspektiv under intervjun. Vi kontaktade olika förskolor runt vår utbildningsort 
för att kunna göra våra intervjuer och kom i kontakt med fem pedagoger som vi 
kunde intervjua. Det var inte helt enkelt att hitta pedagoger som kunde tänkas bli 
intervjuade. Några skäl till detta kan vara tidsbrist eller olust över att bli granskade. 
Därför blev det så att vi fick ringa runt till fler förskolor än planerat från början. 

En uppgift som intervjuaren har är att på något sätt kunna bevara alla svaren från de 
intervjuade, antingen genom att föra anteckningar eller helst spela in samtalet. Det 
inspelade materialet kan sedan skrivas ut efter avslutad intervju (Løkken & Søbstad 
1995).  

Vi valde att använda oss av bandspelare när vi genomförde våra intervjuer att för få 
en högre validitet i undersökningen. Bandinspelningarna gjorde att vi kunde lagra 
intervjuerna så att vi kunde sammanställa dessa i efterhand. Intervjuerna som vi 
genomförde med pedagogerna varade mellan 40 minuter till 1 timme och 10 minuter. 
När vi sammanställde intervjuerna gick vi igenom hur vi på bästa sätt kunde koppla 
samman materialet till ett resultat. Vi upplevde att det hade blivit mycket material att 
sammanställa. På grund av detta valde vi att stryka under olika teman i texten med 
olika färger. Genom detta kunde vi se de olika resultat som gick att hitta i materialet. 
Det var sedan utifrån detta som de grundläggande rubrikerna skrevs. Efter att ha 
skrivit och finslipat resultatet har sedan också rubrikerna formats så att man ska 
kunna få en korrekt bild av vad texten handlar om. Genom detta upplevde vi också 
att det kunde skapas en röd tråd i arbetet som bidrog till att utformningen av 
diskussionen på ett positivt och tydligt sätt kunde formas.    

 

4.4 Trovärdighet 
Eftersom denna studie har en kvalitativ grund, är validiteten viktig. Valitditeten avser 
värdet och relevansen i datainsamling som samlas in för att nå resultatet. Här är det 
viktigt att man får in de uppgifter som belyser syftet med undersökningen (Kylén, 
2004). Det var därför av stor vikt att göra kvalitativa intervjuer för att få in 
validiteten i studien, eftersom det var en datainsamling som gjordes. Med detta 
uppnådde vi ett resultat som var av stor relevans utifrån syftet.  Enligt Trost (2005) är 
det viktigt att man är trovärdig när man gör en kvalitativ studie. Studien ska kunna 
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visas upp för kollegor eller andra, vilket gör att texten måste vara trovärdig. Det 
innebär att materialet ska vara insamlat på ett seriöst och relevant sätt (a.a.). 
Eftersom resultatet bygger på våra egna tolkningar var vi noga med vad pedagogerna 
sade under intervjuerna. Detta var extra viktigt då vi plockade ut citat från 
inspelningarna så att pedagogerna inte blev felciterade i studien. 

Eftersom vi utförde bandinspelningar under våra intervjuer kunde vi lyssna igenom 
dessa efter varje avslutad intervju, skriva in materialet på datorn och sedan skriva ut 
detta. Detta sätt bidrog till att vi kunde gå tillbaka och på så sätt se om vi missat 
viktig information som kunde vara relevant för resultatet. Det var också viktigt att 
det som sades under intervjun blev korrekt uppfattat (Patel & Davidsson, 2003). 
Efter att dessa tre steg hade gjorts kunde vi gå igenom texterna igen och finna 
rubriker till resultatet med tillhörande innehåll, från vad pedagogerna sa under 
intervjuerna och som uppnådde syftet med studien.  

 

4.5 Forskningsetiska aspekter 
Inom forskningsetiken råder fyra huvudkrav nämligen informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 
2002).  

När det gäller informationskravet ska man informera uppgiftslämnare om vad 
projektet handlar om. Man ska informera om att deltagande är frivilligt och att 
uppgiftslämnaren har rätt att avbryta sin medverkan när så önskas. Man ska också 
uppge sitt syfte med projektet och en beskrivning av undersökningen man gör 
(Vetenskapsrådet 2002). När vi ringde till de olika förskolorna förklarade vi att vi 
kom från universitet och höll på med vår C-uppsats. Vi frågade pedagogerna om vi 
fick komma ut och intervjua dem. Vi informerade också pedagogerna om vilket 
ämne intervjuerna handlade om.  

Med samtyckeskravet ska man få samtycke av den som lämnar uppgifterna till 
undersökningen. Är man under 15 år ska man ha samtycke från målsman. Det beror 
också på undersökningens utformning. Är det en aktiv insats från deltagaren ska det 
alltid ges ett samtycke. Man ska även ha rätt att avbryta sitt deltagande mitt under en 
intervju, utan att det bli några följder för att man väljer att hoppa av. Vill man strykas 
helt från undersökningen bör man tillgodose detta så mycket som möjligt 
(Vetenskapsrådet 2002). När vi ringde pedagogerna gällande informationskravet fick 
vi även deras samtyckte att ställa upp på att intervjua.  

Konfidentialitetskravet handlar om ett samband mellan offentlighet och sekretess. 
Alla som är med i ett forskningsprojekt har hand om etniskt känsliga uppgifter. Man 
ska inte kunna identifiera personer som är med i undersökningen, då det kan vara 
etiskt känsligt. Det ska också vara omöjligt för utomstående att få fram uppgifter som 
har antecknats, lagrats eller avrapporterats i undersökningen som gjorts. Man bör 
även tänka på att man inte ska kunna identifiera enskilda personer när uppgifter 
publiceras (Vetenskapsrådet 2002). Eftersom vi kommer att publicera vårt arbete vill 
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vi att intervjupersonerna ska vara anonyma. Vi vill inte att utomstående ska kunna 
känna igen våra intervjupersoner, eftersom vi måste tänka på sekretess och 
tystnadsplikt. Vi måste kunna garantera anonymitet och inte skriva ut vare sig 
förskolor eller pedagoger vid namn. När arbetet väl är färdigt kommer allt insamlat 
material att förstöras. 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter om privatpersoner som insamlats för 
forskning får enbart användas till forskningsändamål. Detta kan innebära till exempel 
när man kartlägger individers fritidsaktiviteter, personuppgifter eller liknande 
(Vetenskapsrådet 2002). Vi har varit noga med att inte avslöja några personuppgifter 
gällande våra intervjupersoner och de uppgifter som insamlats kommer endast att 
användas i detta arbete. 

 

4.6 Metodkritik  
I ett tidigt skede samlade vi in aktuell litteratur och avhandlingar till studien, där vi 
fick ta ställning till relevansen i det vi hittat, vilket har varit både arbetsamt och 
lärorikt. Därefter kontaktade vi pedagogerna som skulle intervjuas och vi utformade 
intervjufrågor för att föra samman teori och praktik med varandra. Trots att 
intervjuerna gick bättre än förväntat hade det varit givande att först göra en 
testintervju, detta för att kunna se om vi kunde gjort intervjuerna annorlunda eller om 
vi kunde gjort om något innan vi gick ut och gjorde våra intervjuer. Trots att vi inte 
genomförde en testintervju gick intervjuerna bättre än förväntat. Då intervjuerna 
skulle transkriberas upptäckte vi också nya frågor som vi kunde använda oss av till 
nästkommande intervjuer.  

Då vi valde att göra en kvalitativ intervju fick vi mer djup i resultatet. Detta gjorde 
att vi kunde få fram nya infallsvinklar och efter hand fler frågor till pedagogerna, 
vilket gav ett större djup i intervjuerna. Detta lede också till att vi fick ett 
helhetsintryck över vad som sker i verksamheten utifrån våra intervjufrågor (se 
bilaga 1). I efterhand kan vi se att valet av att göra intervjuer gynnade oss för att 
kunna få fram ett bredare resultat.  Detta gjorde att vi kom fram till hur pedagogerna 
arbetar med musik och på vilket sätt de anser att musiken kan främja barnens 
språkutveckling. Vi fick också göra en avgränsning och hålla oss till fem intervjuer 
för att tidsaspekten gjorde att vi inte hade möjlighet till fler intervjuer. Det hade varit 
intressant att utföra fler intervjuer från fler förskolor för att få in ytterligare 
synvinklar över hur förskolor arbetar med musik och språkutveckling. Det hade även 
varit intressant att kombinera intervjuer och observationer, för att verkligen se hur 
pedagogerna jobbar med ämnet. Vi valde också att begränsa oss till förskolor nära 
universitetet, när vi istället kunde ha vidgat vårt perspektiv och kontaktat förskolor 
på längre avstånd, vilket skulle ha gett en ännu större bredd till vårt arbete.  
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5 RESULTAT 
Alla de pedagoger som intervjuas anser att musiken på varierade sätt är ett viktigt 
inslag i verksamheten. Man kan alltså säga att musik är olika relevant för olika 
pedagoger. Relevansen varierar från att musik uppfattas som något som går att 
använda för att det är roligt, till att det är viktigt för barnens utveckling. Majoriteten 
av svaren från pedagogerna är opersonliga men många svar kan relateras till hur 
olika kollegor arbetar i verksamheten. Det finns dock några få undantag, till exempel 
hos Maria och Anna, vilket man kan se längre ner i resultatet. För att lättare kunna se 
vilka rubriker som besvarar våra frågeställningar används dessa som två av 
resultatets huvudrubriker.  

 

5.1 Hur man kan arbeta med musik för att bidra till 
barns språkutveckling 

I denna del av arbetet behandlas hur pedagoger i förskolan arbetar med musik för att 
stimulera språkutvecklingen.  Vi berättar också vilken musik pedagogerna använder 
sig av och hur de tänker när miljön i förskolan ska formas.   

5.1.1 Musik som praktiskt stöd  
När det kommer till ord och begrepp berättar Lisa att det händer väldigt mycket med 
språkutvecklingen bland de yngre barnen. De har en speciell låda som de kallar för 
Knackelådan där det finns olika figurer i, med hjälp av till exempel en Pippi docka 
som finns i lådan får de in många nya begrepp. Barnen ska knacka på lådan och 
sedan öppna och plocka upp en figur, som barnen sjunger en sång om. Hon berättar 
att man kan se en utveckling hos barnen från det att man introducerar en ny sång med 
nya begrepp tills att de verkligen hänger med. Första gången kan det vara att barnen 
bara tittar, vilket gör att man fångar barnens intresse. Sen när barnen själva kan 
sjunga så sjunger de för pedagogerna, genom det kan pedagogerna se att musiken har 
haft betydelse. Däremot tänker hon inte på samma vis när det gäller de större barnen. 
Hon menar också att det går att göra olika begrepp mer konkreta genom att man till 
exempel sjunger jätte tyst, jätte snabbt eller jätte högt.  

Anna, Lisa och Julia menar att teckenspråk kan vara av betydelse för barnens 
språkutveckling. Anna tar upp att man kan få in teckenspråket i sången. När man till 
exempel sjunger ”Lille Katt” stryker man sig på handleden för att symbolisera att det 
är ”Lille Katt”. Detta är däremot något som inte används mycket på grund av att de 
anser att behovet inte finns på avdelningen just nu.  

Men nu har vi ju inte gjort så mycket här men man har ju tänkt att när jag gick den här 
teckenspråksutbildningen och det kan ju vara bra när man har barn som är lite senare, 
att det kanske blir lite roligare när man har tecken i en sång, än att man bara pratar 
(Anna). 
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Där Maria arbetar använder de tecken ganska mycket eftersom de har behovet i 
barngruppen. De har barn som behöver extra stöd och barn med annat modersmål 
som behöver stöd för detta i mindre grupper. Det kan vara så att alla inte har behovet 
men eftersom behovet finns på denna avdelning använder sig pedagogerna av tecken 
med alla barnen. Nu när de tränar Lucia sånger så använder de tecken i vissa sånger.  

Så nu när vi övar Lucia sånger så har vi ett par sånger i alla fall med tecken (Maria). 

Maria anser att tecken har en stor betydelse för språkutvecklingen, speciellt för de 
barn som är försenade med språket. Lisa menar att tecken är ett stöd för barn som 
inte har något verbalt språk än. Till exempel barn med Downs syndrom får stöd i 
tecken.  

5.1.1.1 Musik och skapande 
Julia berättar att de använder sig av klassisk musik som Vivaldi när barnen målar. 
Hon har också en låda med sångkort från vilken barnen får välja den sång de vill 
sjunga. Detta sker både i styrda och fria aktiviteter. Lisa menar också att musiken 
kan vara ett stöd i skapande. Hon berättar att de har en förälder som är intresserad av 
detta och som har kommit till förskolan och målat med barnen i ateljén.  Hon har 
gärna musik på när de skapar vilket kan bidra till att barnen blir lugnare och 
koncentrerar sig bättre.  

Det finns musik när de målar och då kan vi sätta igång Vivaldi… Jag har en låda med 
musikkort som jag har skrivit och då får de välja själva (Julia).  

Anna berättar om en lek som barnen tycker mycket om, aktiviteten heter dansstop 
och går ut på att barnen dansar till musik. När musiken stannar ska barnen stå stilla 
eller föreställa någonting, till exempel ett träd eller en elefant. Detta pratar också 
Lisa om, men på dennas avdelning kallas det istället för musik stopp som de brukar 
ha innan mellanmålet. 

Innan mellanmålet brukar vi ha en liten samling, musikstopp. Då bara sätter vi på musik 
och då dansar de och då stannar musiken och då ska de stå still (Lisa).  

Malin berättar att hon använder sig av musik mycket under arbetet med drama. De 
arbetar till exempel med skuggspel där ljudeffekter förstärker sagor som barnen 
berättar med hjälp av pappers mallar, ett lakan och en overheadapparat. De har också 
haft massage övningar där de spelat klassisk musik. Anna berättar om hur de arbetar 
med något som de kallar för massage saga. De sjunger olika sånger som till exempel 
”Imse vimse spindel” samtidigt som barnen gör olika rörelser på varandras ryggar 
två och två. Ibland använder de massagebollar till detta. De har också använt sig av 
tyger när de jobbade med musik. Detta förekommer även på avdelningen där Lisa 
arbetar.  

Jag kör lite sånt där massage saga typ. Och då har vi sjungit Imse vimse spindel. Eller 
jag sjöng och så fick de göra på varandra två och två på ryggen lite rörelser till det 
(Anna). 

Lisa berättar att man har en korg framme med olika tyger i som barnen använder på 
olika sätt i den fria leken. Dessa tyger kallar de för danssjalar. De är i olika färger 
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som barnen kan släppa upp i luften, ha runt om sig som en kjol eller bara som en 
vanlig sjal.  

Och även de här danssjalarna. Det finns sjalar som är i olika färger som gärna kan 
liksom släppas upp i luften, ha omkring runt halsen eller som en kjol (Lisa).   

Alla pedagogerna berättar att barnen får använda sig av kroppen i arbetet med musik. 
Den vanligaste formen är vid samlings tillfällen då pedagogen sjunger en sång 
tillsammans med barnen och samtidigt gör rörelser. Julia tar till exempel upp sången 
om snöflingan, melodin till sången är den samma som till ”Broder Jakob”.  

Det kan vara sånger med rörelser som den här sången om snöflingan. Den singlar ner 
och då rör man hela kroppen. Och då den kommer ner från himlen ända ner till marken. 
Och då böjer man sig ner, så det är rörelser i det också och de älskar det (Julia). 

När man sjunger låten med barnen finns det olika rörelser som man kan göra med 
kroppen. Man kan dansa som en snöflinga som singlar ner till marken eller så kan 
man använda händerna som ett redskap för att gestalta. 

Anna berättar att de ibland använder låten huvud, axlar knä och tå som de gör 
rörelser till. Malin menar att barn som är lite blygare också kan använda sig av 
skuggspel genom att de inte behöver synas själva utan kan använda sig utav figurer 
istället. Barn som till exempel inte pratar mycket kan börja våga ta mer plats. Under 
arbetet när barnen gjorde en saga om en katt har de fått göra ljudeffekter, som till 
exempel blixtar under ett oväder.  

5.1.2 Musikanvändning 
Alla pedagoger berättar att de använder sig av musik dagligen. Antingen i den fria 
leken eller i form av styrda aktiviteter. I de styrda aktiviteterna förekommer musik 
vanligtvis ca tre gånger i veckan hos Malin, Anna och Julia. Det är antingen i form 
av sång under samlingar, eller musik och ljud på olika sätt i bakgrunden under olika 
aktiviteter med barnen. Sedan menar pedagogerna att det kan vara mycket varierat 
och att det under vissa perioder kan förekomma lite mindre när saker kanske kommer 
emellan och vid andra tillfällen lite mer. Lisa och Maria menar att de sjunger med 
barnen varje dag. Lisa tar också upp att det finns instrument tillgängliga för barnen i 
den fria leken. 

Jag är intresserad av musik och använder det som ett redskap i det dagliga arbetet med 
barnen. Sedan använder vi även musik spontant i barnens fria lek (Malin). 

Pedagogerna på de olika avdelningarna berättar också att de använder sig av musik i 
form CD-spelare under aktiviteter på gymnastiken. Maria berättar att de har gympa 
en gång i veckan där det också ingår sånglekar. Lisa nämner att de under 
uppvärmning med redskapsbanor använder bakgrundsmusik från en CD-spelare.  

Måndagar har vi mellan 10 och 11 tillgång till den. Och då är det alltid så när man gör 
uppvärmningar där, ja då är det musik (Lisa). 

Maria anser att det är viktigt att man genom att använda klassiska sånger och 
sagoböcker bevarar det traditionella kulturarvet. Detta är till exempel när de tränar på 
Luciasångerna. Eftersom det kan vara lite svåra ord i dessa texter får man ibland gå 
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igenom texterna med barnen flera gånger och genom detta lär de sig också nya 
begrepp.  

Det är ju blandat men det är väl lite mer egentligen det här traditionella och vi vill ju 
både när det gäller sånger och böcker och så här att man liksom bevarar det här lite 
traditionella och vårt kulturarv så att det liksom är lite av de här gamla klassiska 
sagorna och visorna då som man, för barn matas ju mycket av annat idag också så den 
biten får dem ju med (Maria).  

Anna berättar att de hade en ”melodifestival” i våras under samma tid då 
programmet gick på tv.  Pedagogerna hade byggt upp en liten scen som barnen fick 
uppträda på. Barnen fick också pyssla ihop sina egna mikrofoner och välja vilka låtar 
som de skulle sjunga eller mima till. De barn som inte ville uppträda fick sitta som 
publik tillsammans med pedagogerna. Pedagogerna kände att det var en positiv 
upplevelse för barnen och tänker göra det fler gånger.  

Däremot gjorde vi förra året och då hade vi melodifestival i gympasalen, den 
avdelningen och den här avdelningen. Där de fick välja vilka låtar de ville och då var 
det ju Erik Saade och sånt där. Och så fick de göra egna mikrofoner och det var ju jätte 
populärt (Anna). 

Julia är inte lika positiv till denna form av aktivitet med barnen. Hon menar att den 
form av musik som spelas, till exempel olika typer av ”discomusik” inte passar på en 
förskola. Hon upplever också att det börjar gå för långt när barn tävlar mot varandra, 
till exempel som görs i ”melodifestivalen”, och att barn idag konfronteras allt för 
tidigt med denna form av musik.  

Det tema av musik som används av alla avdelningar förutom Julias avdelning är 
musik som är populär i dagens samhälle. Det är denna musik som barnen själva helst 
sjunger till och lyssnar på. Anna, Lisa, Maria och Julia berättar också att de brukar 
använda sig av olika former av barnsånger, både traditionella och moderna. De som 
verkar vara vanligast förekommande inom detta tema är sångerna från Astrid 
Lindgrens filmer. Maria berättar också att andra traditionella barnvisor också 
används på avdelningen. Detta gör också Julia, de sjunger till exempel sångerna från 
Majas Alfabet. Lisa berättar att det vid ett tillfälle var ett barn som tog med sig en 
skiva med barnartisterna Duran och Mollan. 

Förra veckan var det någon som hade med sig Duran och Mollan så då gick den (Lisa). 

Julia berättar att det är viktigt att man som pedagog väljer ut bra musik. Hon nämner 
att det finns mycket musik idag som spelas på olika avdelningar som egentligen inte 
hör till förskolan, olika former av disco musik till exempel. Hon känner att vi i 
Sverige har så vacker barnmusik och den ska man ta tillvara på. 

Jag har varit på vissa avdelningar där jag har flyttat in och då har det varit allt från disko 
till och vissa skivor känner jag, de tillför inte förskolan.  Jag kan känna att vi har så 
vacker barnmusik i det här landet att vi ska ta tillvara på det (Julia).  

Malin berättar att de på hennes avdelning lägger vikt vid att barnen ska få uppleva 
musik från många olika länder då de flesta barngrupper är multikulturella. Lisa ger 
ett exempel på detta genom att de på hennes avdelning köpt in skivor med Afrikansk 
musik i samband med att de köpte afrikanska trummor. 
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Det används musik från andra länder också. När vi har haft FN dagen här till exempel. 
Musik ja från massa olika länder runt om i världen (Malin). 

Anna, Lisa och Maria berättar att det nu när det närmar sig Lucia är det många 
avdelningar som lägger en hel del tid på att sjunga sånger associerade med just lucia. 
Lisa och Maria berättar att de tränar mycket inför just lucia. Både så att barnen kan 
sjunga sångerna och gå med i Luciatåget. Sångsamlingar där barnen får sjunga inför 
Lucia sker nästan varje dag. 

Men vi tycker nog att det är viktigt också att man får, att man tar tillvara på det här 
gamla och bara som nu när vi tränar på Lucia sånger sådär så och man sjunger texterna, 
det är ju många gånger svåra texter och barnen ska försöka sjunga själva nu när de är 
lite stora och så där. Och då säger de ofta fel, då har de liksom inte förstått texten för det 
är ju svåra ord. Men då när man går igenom det med dem så, jaha, just det så det är så 
de menar och det kan man ju komma ihåg själv när man var liten att man liksom har 
sjungit fel text, man har inte riktigt förstått riktigt, vad var det för någon sång 
egentligen, vad handlade den om (Maria). 

Malin berättar om en lite egen användning av musik som ingen av de andra 
pedagogerna nämner. Hon använder sig av ljudeffekter när det har sagostund på 
avdelningen, till exempel när de gör skuggspelsteater eller barnen berättar en saga de 
själva hittat på. En liten avstickare från de musikteman som är gemensamma för 
många av pedagogerna görs också av Lisa som berättar att de ibland spelar musik 
utan text.  

Musik har jag även använt när jag spelar skuggspelsteater med ljudeffekter till den 
sagan som barnen har gjort (Malin).  

5.1.3 Användandet av instrument 
Hos Julia finns det två i personalen på avdelningen som både kan spela gitarr och 
piano. Maria tar också upp att de har en pedagog på avdelningen som spelar gitarr. 
Hon berättar också att hon upplever att det inte är så många idag som spelar ett 
instrument. Det är 25 till 30 pedagoger på förskolan och det är inte alls många av 
dem som spelar någon form av instrument. Anna berättar att när hon gick ”skapande 
skola” var man tvungen att lära sig att spela gitarr, vilket hon upplevde som mycket 
jobbigt. Idag använder hon sig inte av gitarr i aktiviteterna. Enligt Lisa har de haft en 
pedagog på avdelningen som kunde spela gitarr, men som inte längre jobbar kvar 
där. Malin tar upp att hon ibland använder gitarren tillsammans med barnen.  

Jag klinkar lite på gitarren ibland så bäst jag kan (Malin).  

Lisa och Julia berättar att instrument ligger framme på avdelningen och därför är fritt 
tillgängliga för barnen under den fria leken. Hos Lisa finns till exempel maracas i en 
korg och två afrikanska trummor.  Hos Julia finns olika instrument, till exempel 
maracas, bjällror, klaves och trianglar i en korg på avdelningen vilken står i ett 
musikrum. I detta rum finns även två trummor och en keyboard som har sänkts så 
barnen kan nå, genom detta skapas möjligheten att barnen kan använda dessa i den 
fria leken. Hos Julia används också instrumenten med barnen i styrda aktiviteter.  

 



22 

Pianot är framme. Det är inget riktigt piano det är en bärbar keyboard och den har vi på 
barnets nivå, så de går in där och spelar (Julia). 

För övrigt när pedagogerna pratar om vilka instrument som finns tillgängliga på 
avdelningarna pratar de om trummor, trianglar, kastanjetter, tamburiner, klaves, 
maracas ägg och vanliga maracas. När man pratar om instrument diskuteras det som 
ett sammelsurium av enstaka instrument av olika slag och strukturen för vad som 
finns och kan användas känns mycket osäker.  

5.1.4 Miljön som resurs 
Maria berättar att de har byggt en scen på gården. På våren och sommartiden är de på 
avdelningen ute och sjunger och spelar.  

Vi har byggt en scen ute på gården, så på våren och sommartiden och så där så är vi ute 
på den scenen och uppträder, sjunger och spelar (Maria).  

Julia berättar att de har olika bilder på väggarna i sitt musikrum för att uppmuntra 
barnen till att spela. Det är bilder på gitarr, piano, maracas, fiol och trummor och på 
väggarna finns också bilder på förstorade noter. Hon berättar också att de 
återanvänder mycket material för att skapa en bra miljö, till exempel har de använt 
vanliga pinnar med barnen som musik redskap.  

Vi har gjort maracas förra terminen med pappersrullar och lagt i lite bönor och då har de 
fått sjunga med dem. Och då har vi tagit gipps. Vi har samlat in grejer i naturen också 
som pinnar (Julia).  

Julia känner att det kan vara svårt med resurserna eftersom hon vill beställa bra 
saker, men att bra saker kostar, till exempel tar hon upp att de har avtal med Brio och 
får bara beställa från någon annanstans om produkten inte finns att hitta i Brios 
katalog.  

Då har vi ett avtal med Brio. Vi får inte handla på något annat ställe och Brio kan vara 
jätte dyrt. Jag kan kanske hitta samma sak in en annan katalog men då måste jag säga 
till exempel att jag får inte tag på det i Brios katalog (Julia). 

Lisa tar också upp att de återanvänder material. Hon berättar också att de tänker 
mycket på hur man strukturerar miljön. De tänker på de olika estetiska uttryckssätten 
när den formas. Miljön ska vara föränderlig och skapa möten emellan barnen. Man 
måste tänka på att det inte är samma barn på förskolan som man hade för tio år sedan 
utan att miljön ska ändras efter barnens intresse. Som pedagog ska man tänka på att 
den ska se estetiskt vacker ut för då vill barnen vistas i miljön. Man bör dock tänka 
på att miljön är anpassad till aktiviteten som man vill att barnen ska ha i rummet. Har 
man en miljö som signalerar ett särskilt ämne som till exempel matematik så håller 
barnen på med matematik. 

Vi tänker mycket också på vad miljön speglar och vad vi tycker som att den ska vara 
föränderlig och den ska också signalera möten mellan barnen, sen få in då som sagt de 
olika språken (Lisa).  
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Lisa menar att de på hennes avdelning jobbar mycket med det som kallas ”de hundra 
språken”. Med detta menas att det finns ett stort antal olika uttryckssätt förutom tal, i 
vilka ingår bl.a. drama, musik, dans och bild.   

Som tidigare nämnt menar Anna att barnen inte kommer och frågar så mycket efter 
musik.  

Alltså, hade man haft ett sådant rum som mer var avsett lite för det för det vet jag att 
vissa har, då tror jag nog de hade frågat. Men nu har vi inte, nu har vi någon som står i 
hörnan alltså det inbjuder inte på något vis (Anna). 

En orsak till detta tror hon är att det inte har ett rum som är avsatt enbart för musik. 
Hon menar att de nu har en bandspelare ståendes i något hörn och att det inte 
inbjuder på samma sätt.  

5.1.5 Inspiration  
De olika pedagogerna har alla flera olika sätt att få inspiration och idéer till 
musikaktiviteterna på sina avdelningar. Det finns vissa inspirationskällor som är 
gemensamma för ett par av pedagogerna, men ingen inspirationskälla är gemensam 
för mer än tre pedagoger. Malin och Lisa är de enda som nämner att de brukar fråga 
vikarier, kollegor eller studenter om tips på olika aktiviteter. Framför allt Lisa anser 
detta vara en bra källa till inspiration då hon menar att man ofta har lätt att fastna i 
vad man själv brukar göra. Genom att prata med kollegor, vikarier och studenter får 
man ny inspiration och kanske kommer i kontakt med nya sånger.  

Det är ju så att man fastnar i det man har, så ofta är det så när man har studenter, 
vikarier eller någonting så frågar man ju lite, har ni tipps på fler sånger (Lisa).  

Internet, tack vare sitt stora utbud av information var också en bra inspirationskälla 
enligt Malin, Anna och Julia. Lisa och Maria berättar att de ofta brukar fråga barnen 
om vilka sånger eller låtar de skulle vilja sjunga. Inspiration till vilka sånger eller 
teman som kan användas på avdelningen kommer även från hemmet. Detta anser 
Malin som har mycket musik hemma och menar att man genom att själv lyssna på 
musik får inspiration och idéer till vad som kan användas i undervisningen. 

Jag har ju väldigt mycket musik samlat hemma. Sedan har jag fått idéer genom skolan 
också, där jag fått tips och idéer var man kan gå in också. Man kan få tips från någon 
kollega eller någon annan kompis som kanske jobbar inom samma (Malin). 

Maria och Julia anser att äldre klassiska sånger ofta kan användas i undervisningen. 
Maria menar att många klassiska sånger ofta är sådant som barnen kommer i kontakt 
med efter förskolan och därför kan behöva ha med sig.  
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5.2 Pedagogers uppfattning om musikens betydelse 
för barns språkutveckling 

I denna del av studien behandlas hur pedagogerna kan se en språkutveckling hos 
barnen i arbete med musik. Vi diskuterar också pedagogernas uppfattning om barns 
efterfrågan för musik, förskolans prioriteringar och resursfördelningar i förskolan. 

 

5.2.1 Musik och språk 
Pedagogerna kan se att barnens språkutveckling kan ske genom musiken. Detta görs 
till exempel genom att de sjunger sånger med barnen eller övar rim, ramsor, rytm och 
takt. Anna säger att det är lika viktigt att prata med barnen som det är att sjunga med 
dem.  

Det är klart när man sjunger sånger, ……., de övar språket absolut när de sjunger, det 
gör de ju.  Så att det, lika viktigt som man pratar mycket med dem så får de använda 
språket lika mycket när de sjunger. Så det kan man ju se att vissa barn som kanske inte 
har varit med och sjungit lär sig sen när de sjunger. Så jag tror att det är ett sätt att öva 
språkutvecklingen genom att sjunga (Anna). 

Hon berättar att vissa barn som sjunger mycket lär sig att behärska språket mer 
genom sången. Detta tror hon beror på att man övar språket genom sången. Har man 
svårigheter med språket är det lättare att sjunga för att främja språkutvecklingen. 
Hon anser också att det är viktigt att man pratar med barnen för att få igång 
språkutvecklingen.  

Det är ett naturligt inslag och att man, för jag tycker det hör ju ihop mycket med 
språket. Också det här med takt och känslan liksom för att få in liksom stavelser också. 
Det hänger ju mycket ihop (Maria).  

Maria säger att man med hjälp av musik kan man få in takt och känslan när det gäller 
språkutvecklingen, detta görs genom att barnen får klappa takten till musiken. Hon 
berättar också att man kan få in språket genom rim och ramsor. Det blir en naturlig 
sammansättning och hon kan se att detta kommer in dagligen i verksamheten. Julia 
menar att man kan stimulera språket hos barnen genom att de får hitta på sina egna 
sånger, vilket kan innehålla mycket rim och ramsor. 

Jag tror det har mycket betydelse med själva språket. Alltså det är ett sätt att 
kommunicera, just som konst är ett sätt att kommunicera. Många har bilder, många har 
musik. Även de som inte har musiken. Du kan ha ett barn som har svårigheter med att 
prata men som kan sjunga. Du kanske har ett barn som har svårt med att uttala saker och 
det är en träning med hela tungan hela munnen (Julia). 

Julia menar också att musik är ett sätt att kommunicera, och att barn som kan ha 
svårigheter med att prata kan ha lättare för att sjunga. Om ett barn har svårt för att 
uttala saker blir det en träning med hela tungan och med hela munnen.  

Malin säger att musiken är bra redskap för att hjälpa de barn som inte har det svenska 
språket som modersmål då dessa barn får synas mera genom musiken. Under 
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samlingar får barn använda sitt kroppsspråk till musiken. Detta kan leda till att det 
stärker barnens självkänsla från förskolan hela vägen upp till skolan.  

Man har ju alltid barn som har som har lite svårare för språket på olika sätt som man 
säger. När man får uppleva samtidigt en våg till exempel med ett tyg, Då säger man 
våg, alltså det går in mera konkret för barnen,….titta en bil. Alltså man får uppleva att 
köra en bil (Malin).   

Malin anser också att det är viktigt att man konkretiserar, med andra ord att man 
visar istället för att bara prata om saker och situationer. Det kan vara till exempel att 
man gör en våg med hjälp av tyg istället för att bara säga våg. Det kan också vara att 
man upplever en bil istället för att bara se den.  

5.2.2 Pedagogernas uppfattning om barns efterfrågan av 
musik 

Pedagogerna kan se att barnen upplever musiken på ett positivt sätt och att barnen får 
utlopp för sina känslor genom musiken.  

Alltså de upplever ju allt, alltså alla upplever det som positivt skulle jag nästan vilja 
säga. De får ju utlopp för att visa sina känslor också ganska mycket, skaka loss. Det 
tycker ju att det är jätte roligt med musik, helt klart alltså. Sen hämtar vi även musik 
ibland från internet och spelar någon låt som de har hört på radion så det är väldigt 
tacksamt tycker jag och roligt. Barnen uppskattar det absolut, det gör dem (Malin). 

Pedagogerna kan även uppleva att populärmusiken är populär hos barnen, att det är 
något som barnen gärna går och sjunger eller nynnar på när de är på förskolan. 

Maria kan också se att de flesta barn tycker att det är skönt med musik, men att det 
också kan bero på hur man använder musiken eftersom dagens barn blir ganska 
matade med dagens populärmusik.  

Det gör dem ju, de väljer ju ofta, de kommer ju och ber om att få sätta på skivor och 
sådär och det har dem ju tillgång till, de får fråga oss sätter vi på. Men det vet vart det 
finns för musik och att den finns tillgänglig, CD-skivor och sådär så att det, det är ett 
intresse hos dem, det väljer de ofta själva om de får och får, får dem ju, men dem 
kommer ofta och ber om det själva (Maria). 

Både Anna och Lisa tar upp musikstopp. Lisa berättar att deras barn önskar 
musikstopp innan mellanmålet som samlingsaktivitet vilket pedagogerna då kör på 
barnens begäran. Hon ser att det verkligen händer något och att man ser att barnen 
iakttar varandra väldigt mycket gällande de rörelser som används under leken. Julia 
kan se att barnen har musiken i sig och att de struntar i om de har takten i sig och att 
detta kommer senare. 

De har musiken i sig. Barnen de struntar i om de inte får ihop takten. Alltså någonting 
händer på vägen. Jag tror att när de blir äldre att då börjar de prestera kanske att, jag kan 
inte sjunga eller det här (Julia). 

Pedagogerna hämtar också musik genom radio, CD-skivor, internet eller att de för 
över musik på ett USB - minne från datorn. De kan även se barnens utstrålning 
genom musiken, att de blir glada och gärna börjar hoppa. Anna berättar att barnen 
hellre lyssnar till musik än att sitta ner och sjunga, även om barnen också tycker att 
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det är kul att sjunga. Sätter de igång en skiva hoppar barnen ofta omkring under 
sången.  

Alltså, det märker man ju att de älskar musik för de kommer ju och sjunger mycket på 
sådana här nyare låtar som är populära som de har hört på TV och på radio (Anna). 

De tycker nog nästan att det är roligare att lyssna på musik, alltså, om man sätter på 
någon skiva än om man till exempel sitter och ska sjunga sånger för då är det inte alla 
som är med. Men sätter man på en skiva så är det fler som hoppar under (Anna). 

Pedagogerna kan se att barnen visar glädje för musiken när de leker. Detta kan till 
exempel vara att det går och sjunger på de nyare låtarna. Både Anna och Maria 
berättar att barnen sitter och sjunger, dansar eller går och sjunger på låtar när de 
leker. Likaså Malin kan se att barnen leker spontant till musik och att barnen gärna 
frågar pedagogerna om att sätta på radion. Anna berättar att några av barnen på 
hennes avdelning gjorde en gitarr med hjälp av clicks som de har stått och rockat 
med.  

Och igår var det någon som byggde av de här clicksen vi har. Det var någon som 
byggde en gitarr och så stod och rockade lite (Anna). 

Lisa berättar att de yngre barnen ibland önskar musik på avdelningen. Då händer det 
att de sätter igång en skiva med Pippi musik. Hon berättar att de äldre barnen ibland 
gärna vill ha disco eller musik som spelas i den fria leken. Frågor om musik kommer 
till exempel när barnen städar i byggrummet, då de vill lyssna på radion. Julia kan 
också se intresse hos barnen i den fria leken.  Barnen går ofta och sjunger, när de går 
till skogen eller leker inne i ”staden” på avdelningen som de har en affär i. Hon ser 
att barnen går och sjunger hela tiden och att de tycker att det är roligt.  

Jag introducerade en ny låt för barnen som de går och sjunger på hela tiden, även vid 
matsituationen. … barnen älskar sång och musik, vi sjunger mycket med barnen. Vi 
sätter även på skivor till barnen … går i perioder eller har musik till 
massage/avslappning (Julia). 

Maria berättar att barnen ibland leker rollekar och att de då uppträder för varandra. 
De sjunger också under dessa lekar. Det är viktigt att barnen får uppträda och klä ut 
sig, då detta gör att de blir sedda och bekräftade av varandra. Hon nämner också att 
barnen fortfarande sjunger, mimar och uppträder när de kommit upp på 
femårsavdelningen. Hon menar att barnen väljer sådant som de är intresserade av 
utan att pedagogerna påverkar barnen. 

5.2.3 Förskolans prioriteringar  
Lisa och Julia upplever att alla pedagoger använder sig av musik i vardagen på 
förskolan och att musik prioriteras lika mycket som de andra ämnena. Anna menar 
att man idag inte prioriterar musik så mycket på grund av de krav som kommer 
ställas på barnen när de väl kommer upp i skolan.  

Jag tror inte att det är så jätte mycket musik i förskolan.  Alltså, de ställen som jag har 
varit på så upplever jag nog mer att som vi har det att man har en sångstund i 
samlingen, att det är det. Men om man jämför så har man språkgrupper en dag, man är i 
naturen en dag och man har matte och så och sen har vi ju temat en dag. Men vi har ju 
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aldrig bara något som heter musik. Så det slår nog tillbaka lite, man har nog mindre av 
det än vad man har det andra (Anna). 

Anna upplever också att föräldrarna förväntar sig att barnen ska lära sig läsa, skriva 
och räkna och att dessa ämnen därför prioriteras. Malin upplever att det finns några 
få eldsjälar på förskolan som är intresserade av musik och drama.  

Ja, jag vet inte riktigt hur dem gör på andra förskolor eller sådär men, har ju några 
kontakter på en del förskolor och där vet jag nog att de jobbar också lite med musik. Det 
är nog lite olika tror jag hur man gör. Men jag tycker absolut att det är ett ämne som 
man skulle kunna arbeta mer med i förskolan. Det tycker jag och utnyttja det och tänka 
på att man kan faktiskt ha musik till ganska mycket (Malin). 

När Malin har arbetat med drama har hon fått positiv respons tillbaka från den övriga 
personalen. Maria upplever att det idag är mycket sång och musik i förskolan. Hon 
känner att det alltid har varit det och att det är ett viktigt inslag i förskolan.  

Det är ju någonting som alla använder sig av dagligen i alla fall och det är ju rätt så 
mycket ändå. Det är ju ingenting som inte någon gör utan det har man ju alltid gjort i 
alla tider. Använt sig av sång och musik på något sätt. Så det är ett viktigt inslag 
(Maria). 

Lisa och Julia menar att vissa kanske inte använder sig av musik på grund av rädsla 
och osäkerhet i ämnet och att man därför inte vågar röra sig till musiken.  

…..alltså jag hoppas ju att man prioriterar det, jag tycker att det ska vara som ett 
naturligt inslag i förskolan, absolut. Men även, jag vet inte riktigt hur det ser ut nu just 
nu med musik om man har musiklektioner så, men det hoppas man ju verkligen att man 
har.  Men som sagt var, jag tycker att det är ett väldigt viktigt språk, att man inte blir 
rädd att röra sig till musiken, att det blir en naturlig del (Lisa). 

Detta menar också Malin, när hon berättar att man ger mycket av sig själv när man 
arbetar med drama och musik. Att man då kan agera lite på skoj tillsammans med 
barnen. Vissa pedagoger är kanske lite blygare och upplever därför att det inte är 
deras område, utan har istället andra kompetenser som de känner sig mer bekväma 
med och därför föredrar att arbeta inom. Maria menar att det kan finnas de som 
tycker att det är besvärande då de känner att de inte kan sjunga. Tillfällen när man 
ska sjunga, dansa eller på något annat sätt göra någonting inför föräldrar kan då bli 
ganska besvärliga. Detta är en åsikt som delas av Julia.   

Det kan vara flera som säger att de faktiskt kanske tycker att det är jobbigt att sjunga. 
Över huvudtaget att man inte tycker att man kan och att man tycker det kanske är 
jobbigt att sjunga inför föräldrar (Maria).   

5.2.3.1 Resurser 
Malin berättar att hon ibland saknar material i olika former när hon arbetar med 
drama på förskolan. Att det kan saknas material tror hon beror på att intresset för 
drama och musik kanske inte är så stort som det borde vara överallt. Hon minns att 
de har haft instrument som till exempel trummor, kastanjetter och trianglar i 
aktiviteter på avdelningen. Julia berättar också att hon känner att material saknas och 
att detta är på grund av att det saknas resurser. Hon beskriver det som att de måste 
vända på varenda krona och gör allt för att få material till förskolan.   
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Vi prioriterar hela, hela tiden vad vi ska köpa.  Hur mycket vi behöver. Vi försöker 
vända på varenda krona, varenda öre, varenda slant kan jag säga, så det är tufft (Julia). 

Instrumentutövande hos barnen i styrda aktiviteter förekommer sällan på Malin, 
Anna, Lisa och Marias avdelningar. Orsaken till detta var mycket olika på 
avdelningarna. Anna berättar till exempel att hon känner att det saknas material i 
form av instrument. Hon menar att det är svårt att använda sig av instrument med så 
många barn då många blir utan. Däremot så tror hon att om man hade haft mera tid 
så hade barnen kunnat få tillverka egna instrument så som till exempel maracas. Hon 
tar upp att barnen i vissa låtar får använda kroppsrörelser när de sjunger. Lisa 
berättar att de har många maracas men att hon inte vet varför de inte använder de 
som finns på avdelningen i styrda aktiviteter. Hon berättar också att det inte finns 
tillräckligt av vissa instrument men att det då är viktigt att det inte blir ett hinder för 
att utöva musik. Hon menar att de istället får utnyttja kroppen genom att till exempel 
klappa eller hoppa.  

Använda kroppen, att man klappar eller att man kan hoppa. Man kan använda sig själva 
också…så det får inte bli att materialet blir ett hinder till att, men vi kan inte jobba med 
musik för vi har inga instrument (Lisa).  

Också Maria berättar att de inte har tillräckligt mycket av varje instrument för att 
varje barn ska kunna spela. De jobbar mycket genom att gemensamt beställa material 
till de olika avdelningarna så att de gemensamt kan använda det. Genom detta råkar 
avdelningarna inte beställa dubbelt av något material av misstag. Hon upplever att 
resurserna inte är tillräckliga för att man ska kunna köpa in instrument till varje 
avdelning. Hon tror att de kommer använda sig av materialet mera om det fanns en 
instrumentlåda på varje avdelning. På det viset skulle den inte behöva skickas runt 
hela tiden.  

Det har varit lite tråkigt med de här lådorna. Ibland försvinner det grejer, så man känner 
liksom, de är inte intakta, sen tar det tid att köpa in nytt och sen har det bara funnits en 
låda. Det är 7 avdelningar och den har valsat runt lite och sådär. Hade man haft en på 
varje avdelning så kanske man hade använt den lite mera (Maria). 

Anna tror att det inte finns så mycket material på grund av att musik kanske inte är så 
högt prioriterat på förskolan. På deras förskola läggs mycket mera resurser på matte, 
språk och naturkunskap.  Pedagogerna är uppdelade i olika grupper till exempel i en 
mattegrupp, en språkgrupp, en dokumentationsgrupp och en jämställdhetsgrupp, men 
det finns ingen grupp som är specialiserad på musik. 
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6 ANALYS OCH DISKUSSION 
Här diskuteras resultatet. Ur resultatet har vi valt att diskutera dessa rubriker som 
skrivs i diskussionen. Vi tar upp ett sociokulturellt perspektiv och medvetenheten hos 
pedagogerna för både förskolans miljö och den musik som används. Vi diskuterar 
också resurserna, utvecklingen av musik i förskolan och på vilket sätt pedagogerna 
ser den språkliga utvecklingen genom musik. För att stödja denna diskussion 
används den tidigare forskning som också finns att läsa i bakgrunden.  
 

6.1 Sociokulturellt perspektiv 
Vi finner de relevant att i diskussionen belysa ett sociokulturellt perspektiv, på grund 
av att lärandet formas utifrån erfarenheter, människorna runtomkring men också den 
omgivning man befinner sig i. Enligt Svensson (2009) är den främste företrädaren 
för den sociokulturella teorin Lev S. Vygotskj. Enligt hans teorier kan man se hur 
människans utveckling har ett nära samband med det historiska, sociala och 
kulturella sammanhanget. På grund av detta ska dessa inte ses isolerat. 
Språkutvecklingen är beroende av många faktorer, både biologiska och sociala(a.a.). 
Vi finner att detta perspektiv faller in när pedagoger i förskolan har musikaktiviteter 
med barn. Genom dessa aktiviteter kan barnen utveckla sin sociala förmåga, men det 
skapas också en gemenskap emellan barnen som vi finner kan utveckla nya 
vänskapsrelationer bland barnen. Det krävs enligt Dahlbäck (2011) involvering, 
variation, autencitet, repetition struktur och motivation för att barn ska kunna vara 
delaktiga. Genom musik och språk i interaktion kan individuella läroprocesser i 
skolan utvecklas och men också skapa en social gemenskap (a.a.). 

6.1.1 Att medvetet använda musik och forma miljön 
Pedagogerna är medvetna om att miljöns uppbyggnad påverkar barnens intresse för 
olika aktiviteter och de olika avdelningarna har skapat olika möjligheter för barnen 
att utveckla ett intresse för musik. Om man ser till resultatet i hur mycket barn 
efterfrågar musik kan man se att utformningen av miljön också påverkar barnens 
efterfrågan för ämnet. Musikintresset som väcks i förskolan kan kanske också gynna 
intresset hos barnen vidare upp i skolan.  Enligt Mashburn(2008) har studier visat på 
att den fysiska miljön i förskolan kan uppmuntra barns självständighet, genom att 
resurser som möbler, läromedel osv. strategiskt placeras så att det skapar ett utrymme 
av hög kvalité (a.a.).  

Det förefaller också som att åsikter om vilken musik som lämpar sig i förskolan 
skiljer sig mellan förskolor. Man kan se att musiken på avdelningen där Julia arbetar 
skiljer sig från musiken på avdelningarna hos Anna genom att man hos Julia föredrar 
traditionell musik i förskolan istället för den moderna musiken.  Men man kan också 
se likheter mellan förskolorna i vilka aktiviteter som används som till exempel 
musikstopp som Anna och Lisa tar upp. Detta visar på att det finns tankar i förskolan 
också om hur olika former av musiken formar barnen. Det visar också på att idéer 
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och tankar om olika sätt att arbeta på diskuteras, lever kvar och förs vidare till olika 
förskolor. På grund av detta finner vi att pedagogerna anser att det är viktigt att på ett 
medvetet sätt använda musik för att bidra till barnets utveckling. Att musik formar 
människan stöds också av forskning. Enligt Trulsson (2010) formar musiken 
människors beteende. Den skapar möjligheter för hur människor handlar och agerar 
(a.a.). 

 

6.2 Musikens stimulerande av språket 
Vi kan se att pedagogerna är positiva till musiken genom att den till exempel kan 
stimulera barnets språkutveckling. Det förefaller också som att alla pedagogerna ser 
att barnen upplever glädje i musiken både i den styrda aktiviteten och i den fria 
leken. Genom denna glädje som barn kan finna i musiken finner vi att man kan lyfta 
teman i förskolan som barn upplever som intressanta. Pedagogerna menar också att 
barnen genom musik kan få utlopp för sina känslor. Fagius (2001) har dragit 
slutsatsen att musik stimulerar det emotionella välmåendet (a.a.). Enligt Dahlbäck 
(2011) är känslan att få vara delaktig och bli berörd viktigt för att kunna utveckla 
språket. Genom att barn arbetar med språk och musik kan barn få göra gemensamma 
övningar och uppvärmningar, då kan de tillsammans med en pedagog testa olika 
verktyg för att ta in kunskap inom både språk och musik. Barnen deltar i dessa 
övningar genom att samordna tal, musik och rörelse via sång och agerande. Detta 
bidrar till att gruppen kan kommunicera (a.a.). 
 
När vi intervjuar på de olika avdelningarna kan vi se olika vägar till att genom musik 
lyfta den språkliga utvecklingen hos barnen. Två pedagoger nämligen Malin och Lisa 
menar att det går att göra olika begrepp mer konkreta. Ljudvolymen kan man 
konkretisera genom att sjunga jättetyst, jättesnabbt eller jättehögt och genom att 
använda ett tyg kan man göra begreppet våg mera konkret. Genom detta kan barnen 
både uppleva en gemenskap med andra och få en tydligare förståelse för olika 
begrepps betydelse. Det förefaller också som att barn som behöver mera stöd i 
förskolan kan gynnas av denna form av aktivitet.  

Vi kan också se ett samband i detta när man i förskolan arbetar med tecken då Anna 
och Lisa menar att till exempel teckenspråk går att kombinera med sång. Lisa tar 
också upp att tecken kan vara ett stöd för barn som inte har det verbala språket ännu 
eller till exempel barn med Downs syndrom. Andersson (2002) berättar om en 
fallstudie där barn med Downs syndrom och dövhet, kunde öka sin teckenförmåga 
från 20 tecken till 228 tecken under några år genom temaarbete och teckenspråk 
(a.a.). Vi finner att genom att uppleva begrepp och situationer konkret kan barn få en 
tydligare förståelse för den kunskap som tas in. Barn som inte har det verbala språket 
hittar genom tecken också nya vägar för att kommunicera, genom att visa både med 
händer och hela koppen. Detta skapar också nya möjligheter för barn att finna 
kunskap genom att de får en möjlighet till en kommunikationsform som är mer 
konkret och som de kan göra sig förstådda med. Enligt Dahlbäck (2011) är barn 
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multimodala (a.a.). Barn kan alltså sätta musik, tal och andra kroppsliga uttryck i 
rörelser för att skapa mening kring ett ämnesstoff (Falthin, 2011)  

 

6.3 Utveckla musik i förskolan  
Barn och tonåringar skapar musik i sin vardag, men detta skapande blir sällan belyst 
(Trulsson, 2010). Detta uppfattas olika bland pedagogerna. Lisa och Julia upplever 
att alla pedagoger använder sig av musik i vardagen på förskolan och att musik 
prioriteras lika mycket som de andra ämnena. Däremot tror de att vissa pedagoger 
kanske inte använder musik på grund av en rädsla och osäkerhet för temat. Anna 
menar att man idag inte prioriterar musik så mycket på grund av de krav som 
kommer ställas på barnen när de väl kommer upp i skolan. Detta menar också Malin, 
där hon berättar att man ger mycket av sig själv när man arbetar med drama och 
musik. Att man då kan agera lite på skoj tillsammans med barnen. Vissa pedagoger 
är kanske lite blygare och upplever att det inte är deras område, utan har istället 
andra kompetenser som de känner sig mer bekväma med och därför föredrar att 
arbeta inom. Maria menar att det kanske kan finnas de som tycker att det är 
besvärligt då de känner att de inte kan sjunga. Tillfällen när man ska sjunga, dansa 
eller på något annat sätt göra någonting inför föräldrar kan då bli ganska besvärliga. 
Detta är en åsikt som delas av Julia. Danielsson (2012) tar upp att barns intresse för 
musik i skolan börjar avta när de kommer upp i tonåren, men att intresset för musik 
utanför skolan ökar (a.a.). Vi finner att musiken är ett tema som man i förskolan och 
skolans värld borde tänka om i och finna nya vägar för att utveckla. Vi finner att 
kunskapen inom ämnet hos personalen borde få mer plats i förskolan. Genom den 
kunskapen kan också musikaktiviteter utvecklas och användas som ett redskap för att 
stimulera barnets språkutveckling. Vi finner också att intresset för musik hos barnen 
kan väckas och vidareutvecklas. Dahlbäck (2011) menar att det språkliga och 
musikaliska lärandet har främst blivit utforskat var för sig och många gemensamma 
punkter som finns i musik och språk borde studeras närmare och föras in i praktiken.  
Hon menar också att lärare kan ha en övertygelse om att sånger och ramsor är bra för 
språkutvecklingen medan det saknas begrepp, redskap och metoder för vad det 
innebär att låta musik och språk samverka i barns läs-, skriv-, tal- sång och 
musikanvändning (a.a.). 

 

6.4 Resurser 
Det förefaller sig som trots att alla pedagoger känner att det är viktigt att få med 
musik i verksamheten är det bara Lisa som skiljer sig från det traditionella 
arbetssätet. Hon utvecklar arbetet med musik och använder drama som redskap för 
detta. Vi funderar också över vad orsaken kan vara att Anna upplever att musiken i 
förskolan inte är så prioriterad trots att hon menar att musik är viktigt för barns 
utveckling. Hon berättade att man på deras förskola lägger mera resurser på andra 
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teman som till exempel matematik och språk. Vi finner att alla pedagoger menar att 
resurser och tid saknas för att i verksamheten kunna prioritera alla teman.  

På grund av den bristande tiden och resurserna förefaller det också som att 
instrumentutövandet hos barnen är mycket lågt prioriterat hos majoriteten av 
pedagogerna i olika styrda aktiviteter. Trots detta finner vi det också märkligt att 
instrument inte prioriteras trots att alla pedagoger anser att man genom rytmen och 
takten i sånger, rim och ramsor stimulerar språkutvecklingen. Moreno et al. (2009) 
har genom en studie kunnat se att musikalisk träning förbättrar läsförmågan och talet 
hos de barn som ingick i studien (a.a.). Linden et al. (2010) har också kunnat se 
förbättring av den språkliga utvecklingen hos barn i en studie där musik användes 
som terapi. De kom bland annat fram till att musikterapi hade en effekt på de 
grundläggande egenskaperna i utvecklingen av talet. Studien resulterade också i 
betydande förbättringar i det fonologiska minnet och förståelsen av meningar (a.a.). 
Julia berättade om hur de på förskolan har ett avtal med Brio som säger att de måste 
beställa ur den katalogen trotts att de kan hitta samma material billigare i en annan 
katalog. Varför man har bestämt detta frågade vi inte mer om, vilket vi i efterhand 
ångrar. Men det får oss att fundera på varför man på förskolan har valt att ha det så 
och om det är så på flera förskolor? Kan det vara att tilliten till personalens 
kompetens inte är tillräckligt stor? Vidare forskning får svara på detta. Att musik inte 
prioriteras lika högt som teoretiska ämnen bekräftas också av Hargreaves (2011). 
Han skriver att teoretiska ämnen i skolan får tilldelat fler undervisningstimmar än 
praktiska ämnen på grund av att statusen i dessa ämnen är högre. Dessa ämnen är 
ofta också obligatoriska och placeras ofta mera gynnsamt (a.a.).  
 

Dessa prioriteringar som pedagogerna upplever, gör att vi funderar om det finns 
möjligheter i förskolan att arbeta ihop med en musikpedagog. Vi känner också att det 
skulle vara intressant att gå vidare med detta arbete och se om det också skulle gå att 
utvecklas språkutvecklingen hos barn med hjälp av andra estetiska uttrycksformer, 
till exempel drama eller bild. En annan tanke som också skulle vara intressant att 
forska vidare om är om musiken kan främja matematiken och hur man i förskolan då 
skulle kunna arbeta med det?  
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Bilaga          1 
Intervjufrågor 

Vilken utbildning har du? 

 

Hur länge har du arbetet med barn? 

 

Hur länge har du arbetat på denna förskola? 

 

Vad innebär musik för dig?  Som arbetsmetod? 

 

Hur tror du att barn i 4 – 5 års ålder upplever musik? 

 

Upplever du att barn visar intresse för musik i deras fria lek? Om ja på vilket sätt kan 
du som pedagog se detta? 

 

Vilken betydelse tror du att musik kan ha för barnets utveckling? 

 

Ser ni någon språklig utveckling hos barnen i samband med att ni jobbar med musik? 

 

Hur arbetar ni med musik för att stimulera språkutvecklingen? 

 

Hur ofta arbetar ni med musiken? 

 

Använder ni er av något material? Vilket? 

 

Hur samlar du idéer och material för musikaktiviteter?   

 

Hur upplever du att man i dagens samhälle prioriterar musik i förskola/skola?  

 

 

 

 


	1 Inledning
	2 BAKGRUND
	2.1 Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv
	2.2 Språk
	2.2.1 Att träna språket

	2.3 Musik
	2.3.1 Musik som identitetsutveckling
	2.3.2 Klass, musikkultur och musik i tonåren

	2.4 Pedagogens roll i förskolan
	2.4.1 En förskolas miljö
	2.4.2 Musik som ett hjälpmedel


	3 Syfte
	3.1 Frågeställning
	3.2 Avgränsningar

	4 Metod
	4.1 Kvalitativ Intervju
	4.2 Urval
	4.3 Genomförande
	4.4 Trovärdighet
	4.5 Forskningsetiska aspekter
	4.6 Metodkritik

	5 resultat
	5.1 Hur man kan arbeta med musik för att bidra till barns språkutveckling
	5.1.1 Musik som praktiskt stöd
	5.1.1.1 Musik och skapande

	5.1.2 Musikanvändning
	5.1.3 Användandet av instrument
	5.1.4 Miljön som resurs
	5.1.5 Inspiration

	5.2 Pedagogers uppfattning om musikens betydelse för barns språkutveckling
	5.2.1 Musik och språk
	5.2.2 Pedagogernas uppfattning om barns efterfrågan av musik
	5.2.3 Förskolans prioriteringar
	5.2.3.1 Resurser



	6 Analys och Diskussion
	6.1 Sociokulturellt perspektiv
	6.1.1 Att medvetet använda musik och forma miljön

	6.2 Musikens stimulerande av språket
	6.3 Utveckla musik i förskolan
	6.4 Resurser

	7 REFERENSLISTA
	Svensson, Ann-Katrin (2005). Språkglädje. Lund: Studentlitteratur.
	Svensson, Ann-Katrin (2009). Barnet, språket och miljön. Lund: Studentlitteratur.

