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Sammanfattning 
 

Författarnas namn: Eva Jönsson och Julia Östangård  

 

Titel: Musik och språkutveckling – Förskollärares uppfattningar om samband 

och konsekvenser 

 

Engelsk titel: Music and language development - Preschool Teachers' opinions 

on interaction and consequences 

Antal sidor exkl. bilagor: 42 

 

Studien tar sin utgångspunkt i barns användande av musik och dess effekter på 

språkutvecklingen. Vidare handlar studiens syfte om att lyfta fram hur förskollärare ser på 

barns möjligheter att utveckla språket genom att använda musik som ett kulturellt verktyg. 

Intentionen med studien är att undersöka vilka möjligheter förskolan kan erbjuda för att 

främja barns språkutveckling genom musik. Denna studie är en kvalitativ undersökning där vi 

valt att intervjua fyra förskollärare på fyra olika förskolor. Den sociokulturella teorin är 

central och genomsyrar denna studie. Teorin bygger på samspel och lärande genom kulturella 

redskap, vilket behandlas i vår studie. Resultatet visar tecken på att förskollärarna ser musik 

som ett redskap för att utveckla barns språkutveckling, samtidigt som de uttrycker att de har 

lite tid till planering av musiken och att det sker mest spontant. Samtliga förskollärare i vår 

studie beskriver att de använder musik varje vecka fast i olika stor utsträckning. De flesta 

förskollärarna berättar att barnen använder enklare musikinstrument och att förskollärarna 

spelar gitarr. Samtliga förskolor i vår studie använder sig av sång som ett kulturellt verktyg. 

Alla förskollärare berättar om musikens positiva inverkan på språkutvecklingen såsom 

begreppsbildning, ordförståelse och språkmelodi. I studiens resultat kan det utläsas att 

förskollärarna menar att det är grundläggande att det finns en mening eller en tanke bakom 

allt som lärs ut. Glädjen i musiken betonas som betydelsefull av förskollärarna som uttalar att 

det är viktigt för meningsskapandet. I vår studie betonar förskollärarna vikten av att skapa 

meningsfulla aktiviteter för barnen och vidare framhåller de att de följer barnens intresse.  

 

 

Nyckelord: meningsskapande, kulturellt redskap, musik och språk
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1. Inledning 
 

Denna studie kommer handla om musikens betydelse för barns språkutveckling. En av 

författarna valde en musikspecialisering och läste då litteratur om musikens betydelse för 

språket. Båda författarna har upplevt förskolor som erbjuder få tillfällen musik, medan andra 

förskolor vi arbetat på erbjuder rika tillfällen med musik. Genom en inbördes diskussion 

ökade vårt intresse kring att undersöka musikens påverkan på språkutvecklingen. Vi vill att 

studien ska bidra med kunskap i hur barn kan utveckla sitt språk genom de musikaliska 

resurser som finns tillgängliga på förskolan. Vi vill bli medvetna om i vilken mån 

förskollärare är medvetna om musikens betydelse för barns språk.  

I förskolans uppdrag står det: ”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer 

såsom […] musik […] liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod 

i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande” (Lpfö98 rev10:7). Som 

förskollärare är det viktigt att ta tillvara på verksamhetens möjligheter vilket kan vara att 

använda musiken som uttrycksform i det dagliga arbetet. Vi anser att förskolans verksamhet 

är flexibel och ger därför möjlighet att arbeta med musik flera gånger om dagen.  

Vidare betonas det i förskolans läroplan (2010) att barn ska få tillfällen att tillägnas ett 

varierat talspråk där begrepp och ord kan väljas efter sammanhang. Då musik och språk är 

centrala delar i läroplanen vill vi se sambandet mellan dem och kunna se vilka möjligheter 

som finns i verksamheten och att kunna lyfta det. 

Utifrån tidigare erfarenheter i relation till vår frågeställning har vi i förskolan sett att barn lätt 

fångas av musiken. Barn med lite språk oavsett modersmål har vi märkt kan uttrycka sig med 

hjälp av musiken även om de inte har mycket talspråk i övrigt. Vi har noterat att barn ofta 

sjunger sista eller ett fåtal ord i sånger, men kan förstå sammanhanget i texterna. Det kan vi se 

genom att barnen använder sig av gester och kroppsspråk som förstärker innehållet. Genom 

dessa erfarenheter i verksamheten anser vi språket som en central och betydelsefull del i 

förskolan och vill kunna se dess möjligheter i relation till musiken.  
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2. Bakgrund 
 

Samhället styrs av ekonomi, människors värderingar och fördomar, vilket påverkar 

samhällsstrukturen (Halldén 2007). Yttre förutsättningar som ekonomiska beslut eller 

förändringar i läroplanen kan påverka barns förskoletid tillsammans med de inre faktorerna 

såsom förskollärares värderingar och lokala beslut. Enligt föreliggande hålls samhället och 

även förskolan ihop av sociala regler såsom hur människor är mot andra. Då alla människor är 

olika och lär sig på olika sätt finns det många olika lärstilar att använda sig av. Vidare skriver 

Halldén att samhällets synsätt på barn påverkas av hur vi använder resurser.  

Det skrivna ordet har fått en högre status än andra uttryckssätt skriver Selander & Kress 

(2010). Vår tolkning är att samhället idag är fullt av olika medier som datorer, mobiltelefoner 

och ipads, vilket gör att vi måste vara kunniga inom lärande och informationsteknologi.  

Selander & Kress betonar att många uttrycksmedel, som kan kallas för multimodalitet, 

existerar i samhället. De skriver vidare att multimodalitet kan tyckas vara ett nytt 

revolutionerande begrepp men redan under medeltiden förkunnade prästerna med olika 

uttrycksmedel genom tecken på predikstolar, sång och rökelser (ibid).  

Selander & Kress (2010) skriver att begreppet multimodalitet innebär många olika sorters 

uttryckssätt som till exempel musik, bild, film och dans.  Kempe & West (2010) förklarar att 

en lärare kan både berätta, visa med bilder, rita och använda kroppsspråket för att förtydliga 

ett nytt lärande tillsammans med barnen (ibid). Vi tolkar det som att om vi använder flera 

olika uttrycksmedel kan fler barns utveckling och lärande fångas. Barn lär sig olika och ibland 

behövs det flera olika uttryckssätt för att förstärka ett lärande. Kan musik förstärka barns 

lärande? Vi har sett tecken i förskolan på att det finns barn som utvecklar sitt språk genom 

musiken, alla är olika och oavsett vilket sätt barn lär sig på ska det ges möjlighet att lära sig 

på olika sätt och alla sätt ska uppmuntras. Vår erfarenhet säger oss att multimodalitet har ett 

samband med meningsskapande. På vilket sätt är det viktigt att skapa mening i lärandet? Vi 

har sett att barn i förskolan visar glädje när de lär, vilket kan göra att mening skapas och 

därför är det viktigt att stärka lärandet med fler uttrycksmedel. Barns meningsskapande 

innebär att det är tydligt för barn att hitta meningsfullhet i det som händer (Lindqvist 1997). 

Vi anser precis som Lindqvist säger att delaktighet är grunden för meningsskapande och barns 

intresse måste vara centralt i lärandet.  
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I vår studie kommer musiken att vara central. Musik i denna studie kommer att benämnas som 

ett kulturellt verktyg som då syftar till olika sätt att uttrycka sig genom musik. Musik är ett 

stort ämne och svårt att avgränsa men vi har valt att se musik som ett kulturellt verktyg vilket 

i studien innebär sång, ramsor och musikaliska instrument. I denna kontext kommer begreppet 

behandlas i relation till barn i förskolan.  

Inför detta arbete hade vi förförståelse från yrkesverksamheten då vi kunde se musikens 

möjlighet att bidra med goda effekter på språkutvecklingen hos barn. Vi kan då anta att barn 

som inte får tillfälle att möta olika musikaliska redskap förlorar den möjligheten att utveckla 

språket ytterligare.  

Tidigare i texten har multimodalitet med alla dess uttrycksmedel tagits upp. I detta 

sammanhang kan musik vara ett uttryckssätt för barn att tillägna sig språkfärdigheter. Vi kan 

enligt vår uppfattning anta att för en del barn kan musiken ha positiva effekter på 

språkutvecklingen.  

Musiken är ett världsspråk där människan kan förmedla känslor och samtala utan ord genom 

bland annat rörelser och takter. Kan musiken ersätta språket? Vesterlund (2012) skriver att 

människor med olika ursprung kan förenas genom musiken, då musiken är ett eget språk som 

kan förstås oavsett talspråk. Vår tolkning av detta är att musik endast delvis kan ersätta 

talspråket. Vidare ur vår synvinkel kan vi se att musik kan skapa förståelse och känslor men 

människan kan inte fullt ut kommunicera utan talspråk. Vi kan se ett tecken på detta i vår 

blivande yrkesverksamhet då små barn som inte talar kan kommunicera med gester och ljud. 

Vi kan förstå att musik kan ha en stor betydelse för människors kommunikation. I denna 

studie vill vi specifikt lyfta fram hur barn i förskolan kan erbjudas musik som ett kulturellt 

verktyg i språkutvecklingen. Hur ser förskolelärare på det centrala i barns musikaliska 

uttryck? Vesterlund (2012) menar att glädjen är det centrala då barn uttrycker sig genom 

musik. Det handlar både om den språkliga biten och även om den musikaliska upplevelsen 

”att man lär sig när man har roligt” (Vesterlund 2012:19). Hur kan vi se att glädje främjar 

lärande? Genom yrkeserfarenhet har vi sett små barn uttrycka glädje i musiken. Barnen kan 

spontant ställa sig upp i samlingen och sjunga av glädje och uttrycka sig med ord eller gester.   

Enligt föreliggande argument kan vi förstå att den språkliga delen och upplevelsen är 

betydelsefull för barnens lärande genom musik. Hur uttrycker barn sig genom musik? 

Definitionen av begreppet musik kan vara ett sätt att uttrycka sig genom sin kropp eller med 
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hjälp av instrument (Kempe & West 2010). Hur kan det musikaliska och det språkliga 

uttrycket samspela? Kempe & West menar att språket och musiken har ett visst gemensamt 

ursprung i människans utveckling.  Både musiken och språket används för att kommunicera 

för att till exempel få uppmärksamhet och dela känslor med andra. Människor kan mötas 

lättare i musiken oavsett kulturella skillnader och språk, då musiken delvis talar för sig själv. 

Kempe & West (2010) skriver vidare att såväl individuella och kulturella upplevelser 

påverkar hur människan ser på musik.     

Utifrån våra iakttagelser, vid tillfällen då barn på förskolan har haft musiksamling, kan vi 

förstå att barn uttrycker sig genom gester. Ovanstående visar exempel på att barn som inte 

uttrycker sig verbalt kan förstå innehåll i sånger. Vi menar att det finns tydliga tecken på en 

utvecklad språkförståelse genom sången. Som vi tidigare nämnt fyller barnen själva i vissa 

ord. Då kan vi som blivande förskollärare se att barn som annars inte pratar så mycket har 

utvecklat språkförståelse. Jederlund (2002) hävdar att talet kommer efter sången i barns 

utveckling. Kommer sången alltid före språket? Han klargör att det lilla spädbarnet tillägnar 

sig färdigheter redan i tidig ålder såsom melodi, rytm och olika toner. Det betonas också att 

miljön och barnets egen utveckling påverkar i vilken takt sången utvecklas hos det 

individuella barnet. Uddén (2004) förtydligar det genom att säga att barnets tankar kommer 

först som uttrycks i joller och ljud som sjungs fram vilket senare blir riktig sång och slutligen 

ord. Uddén anser att sången ligger mellan det uppfattade ljudet och det talade språket. Därför 

har förskolan en betydelsefull roll när det gäller att presentera och använda sig av musik anser 

vi. 

Musiken skapar glädje och dans 

Glädje och dans skapar rörelse 

Rörelse skapar koordination 

Koordination skapar förståelse 

Förståelse skapar ord 

Ord skapar meningar 

Meningar skapar ett språk 

(Vesterlund 2012:8) 

Vår tolkning av ovanstående vers är att en möjlig aspekt mellan språk och musik synliggörs, 

då vi kan se ett samband i varje steg. Waterson (1991) visar i sin forskning om 

språkutveckling att barnramsor har stor betydelse. Hon menar vidare att generationer av 

vuxna har varit förutseende och sjungit, rimmat och läst för barnen trots att det då inte fanns 
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vetenskapliga belägg för barnramsornas betydelse för språket, vilket det gör nu. Vår tolkning 

är att musiken finns i barnramsorna, genom att vi använder melodi när vi säger ramsorna. En 

annan förtjänst är att barnen lär sig nya ord. Enligt vår tolkning möts språket med musiken i 

barnramsorna. Wiklund (2001) anser att riktigt små barn tillägnar sig musik och text vilket 

gynnar deras språkliga utveckling. Vidare uttrycker hon att för språkutvecklingen har sången 

och rytmen stor mening (ibid).  

Vad är ett språk? Begreppet språk är mångtydigt. Begreppet språk består av två olika delar 

(Jederlund 2002). Den ena delen består av exempelvis det talade språket, det kroppsliga 

språket men även tonspråket. Det finns olika koder i språket såsom enstaka ljud som utgör 

den andra delen av hans definition av ordet språk. Linell (1982) skriver att språket är ett sätt 

att kommunicera. Han förklarar ordet kommunikation som: ”Överförande av information från 

en individ till en annan” (Linell 1982:14). Vår tolkning är att vi lever i ett informations- och 

kommunikationssamhälle, där språket är centralt och förskolan är en plats att möta sitt första 

språk.  

Enligt vår erfarenhet är förskolan idag en stor del av samhället och för många familjer en 

betydelsefull del.  Majoriteten av alla barn i Sverige går i förskolan och denna institution är 

viktig för barns tidiga lärande. Utbildningsdepartementet (2009) skriver att år 2009 gick drygt 

86 % av alla barn i åldrarna 1-5 i förskolan. Förskolan har enligt Läroplanen för förskolan 

(2010) ett dubbelt uppdrag som ska stå på en stadig grund och som verksamheten ska vila på.  

Det dubbla uppdraget består av kunskaps- och fostransuppdraget. Förskollärare ska sträva 

efter att barn tillägnar sig grundläggande värden både i avseende av kunskap och demokrati. 

Förskolan är ofta den första institutionen barn möter och då är det viktigt att förskolan 

erbjuder en lugn och utvecklande verksamhet för att sträva efter att forma barn till 

demokratiska samhällsmedborgare. Enligt vår tolkning är barns tillgång till olika kulturella 

redskap i språkutveckling en fråga om demokrati. Barn kan göras delaktiga i dagens 

samhällskommunikation som består av olika kulturella uttryck som exempelvis bild, musik 

eller rörelse.  
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3. Syfte och frågeställningar  
  

Syftet med studien handlar om att få fördjupad kunskap om hur förskollärare ser på barns 

möjligheter att utveckla språket genom att använda musik som ett kulturellt verktyg. Vidare är 

intentionen med studien är att undersöka vilka möjligheter förskolan kan erbjuda för att 

främja barns språkutveckling genom musik.  

 

- Hur kan barns användande av musik som kulturellt redskap bidra med en utveckling 

för deras språkutveckling?  

 

- Hur kan verksamheten främja barns språkliga lärande genom musik och vilka 

förutsättningar kan finnas? 
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4. Tidigare forskning 

4.1 Musik 

Pound & Harrison (2003) har beskrivit musik som en viktig del av den tidiga barndomens 

utbildning. Alla människor föds med en möjlighet att bli musikaliska. Musik har en kraftfull 

motiverande effekt på människor (Glover 2000).  

Hallam (2010) skriver att nya framsteg i studien av hjärnan har gjort det möjligt att få bättre 

förståelse för hur aktivt användande av musik kan påverka andra utvecklingar hos barn. När 

en händelse upprepas i hjärnan eller är tillräckligt viktig reagerar synapser och nervceller på 

förändringen. Omfattningen av musicerande kommer vara en faktor i vilken utsträckning 

överföringen sker till andra områden. När människan arbetar i musikaliska aktiviteter under 

långa perioder leder det till permanenta förändringar i hjärnan. Dessa förändringar visar inte 

bara vad vi lärt oss utan också hur vi lärt oss. Det kommer också att påverka i vilken 

utsträckning våra utvecklade färdigheter kan överföras till andra aktiviteter. Överföring av 

lärande från ett område till ett annat område är beroende på likheterna mellan processerna 

som är inblandade. Salomon & Perkins (1989) skriver att vissa musikaliska färdigheter flyttas 

lättare än andra till exempel läsning av musik och text, då de har ett nära samband. 

Hansson (2010) betonar i sin studie att sjungande barn har ett försprång i jämförelse med 

icke-sjungande barn gällande kognitiv och språklig utveckling. Utvecklingen sker oavsett 

andra faktorer som exempel föräldrars utbildning. Vidare poängterar Hansson att sjungande är 

grunden för barns kognitiva och språkliga utveckling. Musiken och sången är betydelsefull då 

flera sinnen används (Dahlbäck 2011). I sångleken används exempelvis synen, hörseln och 

känseln. Dahlbäck har genom sin studie upptäckt att sången förtydligar språket då sångerna 

ofta repeteras.  

4.2 Språk 

Dahlbäck (2011) skriver att språkets huvudsakliga uppgift är kommunikativ. I sången krävs 

det både lyssnande och uppmärksamhet vilket är egenskaper som behövs vid kommunikation.   

Dahlbäck menar att användning av språket är grundläggande för de musikaliska kunskaperna. 

Genom aktiva samtal mellan barn och vuxna kan begrepp inom musik redas ut. Barnen kan 

visa att de förstår innebörden genom musikaliska aktiviteter eller redogöra för vad de betyder. 

Tecken och bokstäver kan användas som ett stöd när barnen sjunger. Dessa hjälpmedel skapar 

tydlighet och koncentration för barnen. Bilder kan underlätta barns förståelse för sångens 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Hallam%2C%20Susan%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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betydelse. Vidare poängteras att sångglädjen är viktig då Dahlbäck (2011) såg i sin studie att 

barnen gärna sjöng och hade en stor repertoar av sånger (ibid).  

En stor utmaning i att lära sig ett nytt språk är att få kunskap om segmentering poängterar 

Schön (2008). Segmentering innebär att visa förmåga att dela ord som till exempel ändelser. 

När människan ska lära sig ett nytt språk tenderar det främmande språket att låta som 

värdelösa ljud. I ett nytt språk är pauser och betoningar inte en självklarhet för den oinvigde 

(ibid). 

4.3 Samband mellan språk och musik  

Dahlbäcks (2011) studie syftar till att ta reda på musikens betydelse för språkutvecklingen och 

språkets betydelse för musiken. I hennes resultat skriver hon att svenska språket betraktas som 

ett teoretiskt ämne medan musiken ses som ett praktiskt ämne. Dahlbäck framhåller att det är 

en gemensam process att arbeta med båda dessa ämnen. Hon skriver ”Gränsen mellan tal, 

sång, poesi och musik är flytande” (Dahlbäck 2011:117). Alla är olika och skapar mening på 

olika sätt till exempel genom musik, språk, kinestetik och social gemenskap (ibid).   

I en studie om förskolebarn som har deltagit i olika musikstunder blev resultatet förbättrad 

fonematisk medvetenhet hos barnen. Barnen fick undervisning i 4 månader i 30 minuter per 

vecka. De barnen jämfördes sedan med en kontrollgrupp som inte fått någon 

musikundervisning alls under denna period, vilka inte hade förbättrat sin fonematiska 

medvetenhet (Gromko 2005). 

Dahlbäck (2011) hänvisar till en tysk studie där barn testades i ett skolmognadstest. I testet 

klarade 88 % av de barn som sjöng ofta och 44 % av dem som sjöng sällan klarade testet. Den 

tyska studien sammanfattades med att barn som sjunger ofta lär sig språket genom sångtexter 

vilket leder till bättre inlärningsförmåga och dessa barn utvecklas snabbare.  

Kopplingen mellan musik och språk har stöd både teoretiskt och empiriskt skriver Yazejian & 

Peisner (2009) och menar då att musikalisk bildning och språkutveckling kan kopplas ihop 

genom att de förknippas med samma del av hjärnan. Det finns delade meningar om huruvida 

musiken och språket samverkar. Även om de flesta barn verkar älska musik så är människans 

förståelse av den roll den spelar för att underlätta tal och språkinlärning begränsad (Kouri & 

Winn 2007). Även Walton (2010) poängterar att det inte finns tillräckligt mycket studier där 

musik och sång kan kopplas ihop med språket och påvisa dess följder.  
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Sånger bidrar till en ökad utveckling inom språket på olika sätt. En aspekt är att sången kan 

föra med sig att känslor och uppmärksamhet förstärks. En annan aspekt är att den ökar den 

fonologiska medvetenheten och genom att kartlägga språk och musik i förskolan utökas 

lärandet i allmänhet (Schön m.fl. 2010).  

Yazejian & Peisner (2009) poängterar även de att musik och språk utvecklar mottaglighet för 

fonologiska skillnader. Forskare har mätt musikförmåga hos förskolebarn och fann positiva 

samband med fonologisk medvetenhet, ordförråd och tidiga läsförmågor. Forskare har också 

kommit fram till att barnvisors texter kan vara förutsägbara vilket leder till att barns ordförråd 

och barns förståelse för sångens innebörd förbättras. Utöver den musikaliska biten bygger 

barn upp ljud och ordförråd genom musik (Gordon 1997).  

Användning av musik i relation till människor med tal-, språk- och 

kommunikationssjukdomar går långt tillbaka i litteraturen (Kouri & Winn 2007). Det finns 

olika musikterapier, där MIT är en av dessa. Sparks (1981) förklarar att MIT betyder Melodic 

Intonation Therapy. För människor med skador i hjärnan kan denna terapi hjälpa till att 

utveckla språket rytmiskt och melodiskt. MIT´s positiva effekter motiveras delvis av 

observationer av människor med svåra skador på vänstra hjärnhalvan och olika typer av afasi 

som ofta behåller oväntad hög förmåga att sjunga. Den högra hjärnhalvan som är överlägsen 

för musikkontroll kan tränas genom att använda språkområden som normalt undertrycks av 

den vänstra hjärnhalvan. MIT har först och främst genomförts med vuxna men forskning har 

kunnat visa verkan med barn som har fördröjt språk (ibid).  

Det finns som Kouri & Winn (2007) hävdar en del rapporterade betydelsefulla delar där ett 

samband mellan musikundervisning och språkliga färdigheter har uppmärksammats. Hur kan 

språket förtydligas genom musiken? Madsen (1991) och Schunk (1999) menar vilket de 

skriver i sina rapporter att de har sett genom sina studier att musik ihop med gester var mycket 

mer effektiv än gester med talat språk i undervisningen.  

Harris (2011) betonar sambandet mellan tal och sång. Under en 20-veckors period har en 

musikspecialist gjort musikaktiviteter tillsammans med barn och sedan intervjuat deras 

föräldrar. Intervjuerna visade att musik kan vara ett viktigt verktyg i barns sociala färdigheter. 

Sången ökade koncentrationen och förbättrade barnens tal och förmåga att lyssna. Det finns 

fler fördelar skriver Weinberger (1994) om den ökande mängd forskning huruvida 

musikaliska aktiviteter positivt kan påverka barns emotionella, kognitiva, sociala och fysiska 

utveckling. Även Isenberg & Jalongo (2001) bekräftar vad Weinberger säger om den ökande 
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forskningen kring musikaliska aktiviteters positiva effekter. De betonar också musikens 

viktiga roll inom kommunikation, språk och läskunnighet (ibid). Boston (2000) ställer frågan 

om sången kan underlätta kommunikation och språkutveckling. Han besvarar frågan med att 

musik för spädbarn är ett av de första och viktigaste sätten att kommunicera på och menar då 

att det redan börjar vid den åldern. Barns flyt i talet kan främjas genom sång och musik då de 

bygger på liknande principer (Bell 2004).  

Hur hör musik och känslor ihop? Varköy (2003) poängterar att musik får oss att närma oss 

våra känslor som i sin tur gör att vi har lättare att uttrycka oss genom vårt språk. Då känslor är 

en del av musiken och kan behöva bearbetas är det viktigt att uppmärksamma detta. Det är 

viktigt att ge tid för reflektion inom musik och övrigt lärande (Molander 1996).  

Ett stöd i den språkliga utvecklingen hos ett barn enligt Dahlbäck (2011) kan vara att klappa 

eller gå rytmen i ett ord. Vidare framhåller Dahlbäck betydelsen av att arbeta med betoningar 

vilket är ett naturligt led mellan musik, puls och det talade språket. Föreliggande forskare 

understryker vikten av upprepning och omväxling vid barns inlärning. Hon betonar att det är 

viktigt att samverkan mellan musik och språk är återkommande men att aktiviteterna varieras 

och alla sinnen stimuleras. Vidare skriver hon att när barn själva får använda kroppen och 

olika sinnen så lär de sig bättre.   

4.4 Den vuxnes roll  

Vuxen- och barnsamspelet verkar vara nyckeln i att främja språkutvecklingen genom musik 

(Harris 2011). Föreliggande forskare menar att tidigare forskning har visat att föräldrar och 

barn som deltar i musikaliska aktiviteter påverkar sitt eget lärande. Isenberg & Jalongo (2001) 

framhåller att de flesta vuxna kommunicerar instinktivt med små barn i ett musikaliskt 

röstläge. Detta baby-språk med musikalisk röst påverkar hjärnan vilket i sin tur främjar social 

och språklig utveckling. Den vuxnes roll är därför viktig, för att främja musikaliska 

färdigheter hos spädbarn och anses därför ha långtgående och viktiga effekter menar Young 

(2003).  

Forskarna Cooper & Berger Cardeny (2008) skriver om ett musikprogram för barn och deras 

föräldrar. Barnen erbjuds en musikalisk aktivitet under en period. Barnets förvärvande av 

musikaliska färdigheter inom denna välförsedda miljö, ger och förbättrar personliga och 

musikaliska uttryck hos barnen. Vidare bidrar dessa musikaliska färdigheter till språkinlärning 

och social utveckling. Programmet betonar föräldrarnas roll i barns lärande. Föräldern är 
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barnets första lärare och deras roll är att uppmuntra barnen att öva hemma. Programmet 

försöker hjälpa föräldrar att interagera tillsammans med barnen med musik (ibid). 

Musik mellan barnet och vårdgivaren möjliggör kommunikation från början (Young 2003). 

Vuxna ses som en grundläggande tillgång till barnens musikaliska färdigheter som kan 

påverka språkutvecklingen. Dahlbäck (2011) poängterar att det är viktigt för läraren att vara 

uppmärksam på att barns lyssnande är grundläggande för allt lärande.  

Dahlbäck (2011) menar att det är viktigt att vi är väl förtrogna med de termer vi lär ut. Om det 

finns osäkerhet hos läraren skapar det en osäkerhet hos barnen. Hon poängterar vidare att 

språket är grundläggande när läraren handleder barnen (ibid).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



14 

 

5. Teoriavsnitt 
  
Vi har valt att utgå från det sociokulturella perspektivet i vår studie. Studien syftar åt att få 

svar på hur förskollärare ser på sambandet mellan musik och barns språkutveckling. För att 

få svar på föreliggande syfte och studiens frågeställning kommer det sociokulturella 

perspektivet användas vid analys. Vi har valt att använda Säljös tolkningar av det 

sociokulturella perspektivet. I det sociokulturella perspektivet betonas vikten av samspel 

mellan olika människor vid inlärning och utveckling. I det sociokulturella perspektivet lyfts 

olika begrepp, som nedan kommer kort presenteras och senare i texten beskrivas närmare.  

5.1 Sociokulturella perspektivet  

Säljö (2000) beskriver det sociokulturella perspektivet i relation till lärande i tre olika delar. 

Den första delen handlar om mentala redskap som i lärandet kan betyda olika tankesätt som 

underlättar lärandet och utvecklingen som exempelvis regler, begrepp och språkliga uttryck. 

Den andra delen innefattar konkreta verktyg som till exempel gitarr, våg eller linjal. 

Verktygen bör ses i en kontext då de inte kan komplettera varandra. Bakom de konkreta 

redskapen finns en intellektuell tanke, ett exempel kan vara en mobiltelefon. Telefonen i sig 

är ett dött föremål men i samspel med människan har den ett kommunikativt värde. Den tredje 

delen av det sociokulturella perspektivet är kommunikation och huruvida individer samarbetar 

i sociala situationer (ibid).  

Kulturella redskap är ett centralt begrepp i vår studie vilket innebär olika stöd för lärandet, 

redskapen kan vara både fysiska och intellektuella. Mediering är också en stor del av det 

sociokulturella perspektivet och innebär att människan ser och förstår omvärlden genom olika 

kulturella redskap. Språk och musik kan ses som kulturella redskap i denna studie. Det 

medierande lärandet kan förstås genom hur barnen på förskolan erbjuds att använda musik för 

att förstå sin omvärld och skapa mening i språket (Säljö 2000). 

5.1.1 Kultur 

”Vi är kulturvarelser och samspelar och tänker tillsammans med andra människor i vardagliga 

aktiviteter” (Säljö 2000:17). Vad Säljö menar med kultur är alla de värderingar, insikter och 

möjligheter vi får genom samspel med andra i samhället. Säljö skriver vidare att i hans 

mening innebär kultur den kontext människan skapat. Människor i olika verksamheter och i 

olika sammanhang skapar tillsammans olika kulturer. Ett klassrum präglas av sin kultur 

liksom en familj har sina specifika normer och värderingar och sätt att se på olika saker (ibid).  
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5.1.2 Kulturella redskap 

Människans lärande handlar inte enbart om hur vi är uppbyggda rent biologiskt. Vår kropp 

och hjärna har inte förändrats sedan årtusenden, däremot har vi skapat hjälpmedel som gör att 

vår värld förändrats. I ett sociokulturellt perspektiv handlar det inte om hur vår kropp är utan 

hur vi samspelar och vad vi har för yttre förutsättningar och vad vi lever i för miljö. I relation 

till vår studies syfte, vilket tar upp kulturella verktyg som språkutvecklande redskap, ser vi 

vikten av dessa redskap. Ett kulturellt redskap i musiken kan med rätt hjälp bidra till en ökad 

språkutveckling hos barn. En yttre förutsättning kan vara ett hjälpmedel som Säljö benämner 

som redskap eller verktyg som till exempel datorer, miniräknare eller hur vi möblerat om ett 

rum. Ett kulturellt redskap har i syfte att utveckla människans tanke och bidra till lärande. 

Samspel med andra tillsammans med dessa hjälpmedel är en stor det av det sociokulturella 

perspektivet (Säljö 2000). 

Ur föreliggande perspektiv betonas det att individen har olika förutsättningar utifrån vart 

människan bor, vilken klass som råder, vilken som skola som är aktuell och ytterligare en rad 

olika villkor. Det är avgörande vilka sociala samspel personen ingår i och i vilken mån det 

finns tillgång till fysiska och intellektuella verktyg. Verktygen förändras med tiden men 

tillsammans med människors samverkan är de avgörande (ibid).  

5.1.3 Medierat lärande 

Ett begrepp som används inom rådande perspektiv är mediering. I Säljös (2000) beskrivning 

av mediering skriver han att det innebär att våra tankar och föreställningar är djupt förankrade 

i vår kultur och de redskap som erbjuds i den. Begreppet kan förstås som länken mellan 

mänsklig samverkan och kulturella redskap som i sin tur leder till lärande. Mediering betyder 

att människan kan förstå och se omvärlden med hjälp av olika redskap och att det finns något 

mellan individen och dessa föremål. I olika situationer kan vi behöva ta hjälp av olika fysiska 

föremål som kan hjälpa oss men vi kan likväl använda oss av mentala verktyg såsom olika 

tankesätt. Det blir då ett samband mellan de kulturella verktygen och vårt handlande. Språket 

är ett viktigt medierande redskap eftersom vi med hjälp av språket kan dela saker med 

varandra och bli delaktiga i sociala grupper. Språket är vårt främsta verktyg.  

Säljö (2000) skriver att det är individuellt hur en människa ser på lärande. Vidare tar han upp 

att olika sätt att se på lärande påverkar hur olika människor till exempel läser en text. 

Människan som läser för att förstå texten läser inte på samma sätt som den som vill lära sig 

utantill. Vi kan tänka på lärande som en enskild process i en människas huvud. Men tänkandet 

är inte bara något tyst, individuellt utan något som sker mellan människor. Tänkandet och 
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kommunikationens samband understryks i det sociokulturella perspektivet. Dock betonar 

Säljö (2000) att tala och tänka inte är samma sak då det vi säger inte behöver vara det vi 

tänker. Han menar att tänkandet är ”en osynlig process” men som kan ha en direkt anknytning 

till språket. 

5.1.4 Samspel och kommunikation  

I det sociokulturella perspektivet används begreppet proximal utvecklingszon vilket innebär 

avståndet mellan vad personen klarar utan hjälp och med hjälp av en kamrat eller en vuxen. 

Vi kan förstå resonemanget men att själv utföra det kan kräva stöd för att vi senare kan klara 

det själva. Människor är hela tiden redo att ta till sig kunskap från andra och dessutom 

befinner dem sig i konstant utveckling (Säljö 2000).  

Enligt föreliggande författare är människan mottaglig för kunskap. Läraktigheten är en 

framträdande egenskap hos människan. Lärdom är olika över tid och plats så kulturen har 

betydelse i vilken mån individen är mottaglig för kunskap och i vilket sammanhang. Alla 

människor har med sig olika kunskaper och erfarenheter i sitt bagage och vid mötet kan det ha 

stor betydelse för huruvida vi kan möta den nya informationen. Information är inte kunskap 

förrän den används och tillämpas i praktiken och bidragit till att skapa mening för människan. 

Säljö (2000) skriver att lärande handlar i grunden om vad varje människa har upplevt i sociala 

situationer och hur denne använder det längre fram. Skolan brukar beskrivas som den plats 

där kunskap i största allmänhet bedrivs. Men det betonas att i andra sammanhang än skolan 

sker det kunskapsinhämtning genom samspel mellan olika individer. Säljö skriver vidare att 

de mest grundläggande färdigheterna förvärvar vi i privatlivet där det finns olika sätt och 

intressen som kan styra lärandet. Individen lär sig både genom kommunikativa processer och 

genom praktisk verksamhet tillsammans med andra.  

Samspelet mellan den enskilda människan och gruppen är i centrum i det sociokulturella 

perspektivet. Genom interaktion med andra människor lär vi oss av varandra (Säljö 2000). 

Vår studie ska bidra med en fördjupad kunskap huruvida förskollärare främjar barns språk 

genom musik. Samspelet mellan förskollärare och barn i musiken är då grundläggande. Säljö 

skriver att kunskaper har gått från generation till generation genom vår historia. Fadern lärde 

sonen sitt yrke som i sin tur lärande nästa generation, berättandet var viktigt då få kunde 

skriva och läsa. Kunskap är något som du använder i vardagen och kan med hjälp av den lösa 

olika problem (ibid).   
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Det sociokulturella perspektivet bygger på att människan föds in i en värld där samspelet är 

centralt och det är där vi utvecklas. Människor i dessa sociala grupper skapar så småningom 

möjligheter att hjälpa människan att se och uppfatta världen utifrån den kontext vi lever i. 

Tidigt lär sig barn att genom samspel ta efter föräldrarnas sociala regler som turtagning eller 

hur denne ska vara i specifika situationer. Säljö (2000) hävdar att genom att leka tittut kan det 

lilla barnet tillsammans med sina föräldrar stimulera en del av dessa samspelsregler.  

Språket har en stor betydelse anser Säljö (2000) och det gör att vi kan utbyta kunskap och 

bygga på de erfarenheter vi redan tillägnats. Språket är en väldigt stor tillgång då vi kan 

”låna” någon annans tankar, genom ett möte mellan människor kan vi samtala oss fram till 

olika lösningar. 

”I ett sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande och utveckling blir därför 

kommunikativa processer helt centrala. Det är genom kommunikation som individen blir 

delaktig i kunskaper och färdigheter. Det är genom att höra vad andra talar om och hur de 

föreställer sig världen, som barnet blir medvetet om vad som är intressant och värdefullt att 

urskilja ur den mängd iakttagelser som man skulle kunna göra i varje situation.” (Säljö 

2000:37) 

Meningsskapande 

Säljö (2000) skriver att som människa ska du ha både information och kunna förstå den, 

dessutom ska du kunna använda och tillämpa kunskapen. Kunskapen är situationsbunden, 

men i och med att individen är en social varelse så kan denna tolka vilket sammanhang 

kunskap ska användas och hur i specifika situationer. Människan kan då med hjälp av lagrad 

kunskap tillämpa rätt kunskap i olika situationer. Meningsskapande sker i vardagliga 

situationer, både i skolan och i övriga samhället (ibid).  
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6. Metod 
 

6.1 Beskrivning och motivering 

Vi har valt att utgå från en kvalitativ metod i vår studie, som Bryman (1997) beskriver som en 

metod som ger en fördjupande bild av en social verksamhet. Metoden kännetecknas av det 

väsentliga och det avgörande i forskningsfrågan. Analys är en grundläggande del i det 

kvalitativa arbetet anser Bryman. Till skillnad från den kvantitativa forskningen som bygger 

på en uppräkning av insamlat material genom till exempel statistik bidrar den kvalitativa till 

en mer ungefärlig uppfattning.  

Vi valde att genomföra intervjuer för att det överensstämmer med vårt syfte. Vårt syfte 

handlar om att ta reda på förskollärares syn på sambandet mellan musik och språk och genom 

att samtala med dem kan vi få en bild av deras erfarenheter och kunskaper. Då deltagande 

observationer i större utsträckning är tidskrävande än vad intervjuer är valde vi detta. Enligt 

föreliggande så finns det gruppintervju som i vårt fall också hade kunnat vara en möjlig 

metod. Vi såg en risk att alla kanske inte får möjlighet att göra sin röst hörd och olika 

perspektiv om ämnet kan gå förlorat. Fördelen kan vara att gruppen bidrar med nya tankar och 

på så sätt utvecklar kunskaper i ämnet. En annan nackdel är att det är svårt att samla hela 

personalgruppen då några måste arbeta i verksamheten.  

Vidare skriver Bryman (1997) att den kvalitativa metoden innebär att ha en strävan att se 

normer och värderingar utifrån respondenternas egna synsätt. Dessutom betonas den 

empatiska förmågan hos den som ställer frågorna. Det är också viktigt när frågorna ställs att 

intervjuaren har en förförståelse och är insatt i verksamheten. En annan aspekt Bryman 

framför är vår egen roll och inställning och huruvida vi intar respondentens perspektiv. 

6.2 Hermeneutik 

Vi har valt att utgå från den hermeneutiska ansatsen. Hellesnes (1991) förklarar uttrycket 

hermeneutik som förmågan att tyda och begripa någon annan (ibid). Läsaren och lyssnaren 

ska förstå ordens betydelse och saklighet ur författarens eller respondentens perspektiv 

(Gadamer 1997). Vidare skriver Hellesnes (1991) att det är av stor vikt att den som intervjuar 

är medveten om betydelsen av sambandet mellan det som sägs och respondentens 

förförståelse. Bryman (2011) betonar att det inte bara är författarens perspektiv utan även det 

sociala sammanhanget texten är taget ur som är av betydelse.  
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I våra intervjuer har vi valt förskollärare som vi antar har förförståelse för huruvida musiken 

är ett kommunikationssätt då detta understryks i förskolans läroplan (2010). Vi som blivande 

förskollärare har också en förförståelse för ämnet och av verksamheten och kan tänkas ha 

nytta av det i mötet med förskollärarna. Genom denna erfarenhet kan ett bra samtal föras och 

en så kallad kunskapsspiral kan bildas. En hermeneutisk spiral innebär att en människa med 

hjälp av sin förförståelse kan ha förmåga att möta nya idéer och kunskaper. I mötet med 

respondenten kan vi utveckla nya tankar kring ämnet och samtidigt bygga på våra tidigare 

kunskaper (Gadamer 1997). För oss i vår studie innebär detta att vi ska vara medvetna om 

respondentens kontext och att vi själva kan tolka respondentens svar fel. I vår studie vill vi 

komma respondentens sanning så nära som möjligt men vi är medvetna om att den absoluta 

sanningen är svår att finna. Vi känner att den hermeneutiska ansatsen passar vår typ av 

undersökning då vi vill komma respondenternas tanke så nära som möjligt med hjälp av 

förståelse av respondentens verklighet.    

6.3 Intervju 

Bryman (2011) skriver om den semistrukturerade intervjun som innebär att respondenten har 

stor möjlighet att svara utifrån sina egna kunskaper och erfarenheter. Den som för intervjun 

kan i detta sociala möte utgå från en egen guide med frågor, men ramen är inte fast bestämd 

utan spontana frågor och respondentens svar kan vara avgörande för hur intervju kommer att 

se ut. (ibid) 

Vår intervju kommer att vara semistrukturerad eftersom vårt syfte är att få fram vad 

respondenterna tycker och då känns denna intervjuform aktuell då den inbjuder till ett mer 

öppet klimat. I ett öppet klimat blir det naturligt för respondenten att svara på ett uttömmande 

sätt. När vi utformade vår intervjuguide var vi överrens om att det var en mall och att frågorna 

kunde se annorlunda beroende på vad respondenten svarar. Frågorna vi valt överrensstämmer 

med studiens syfte. Våra intervjuer kommer att spelas in för att ge en korrekt och otolkad bild 

av respondenternas svar. 

6.3.1 Urval 

Intervjudelen kommer att bestå av fyra intervjuer där lärare från fyra olika förskolor ger sin 

syn på musikens betydelse för språkutvecklingen. Två av intervjuerna kommer att ske på 

förskolor med musikprofil och de två andra där de idag inte arbetar med musiken speciellt 

mycket. Två av respondenterna är tidigare VFU-handledare till oss och de andra två valde vi 

ut och kontaktade vi via telefon. Samtliga respondenter tackade ja till deltagande i studien. 
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Deltagarna är alla kvinnor och tre av respondenterna är i 55-60 årsåldern och en av dem är i 

45-årsåldern.    

Med våra intervjuer vill vi undersöka om huruvida förskollärares syn på musikens betydelse 

för språket skilde sig från varandra. Bryman (2011) skriver om ett problem i anknytning till 

urvalet inom den kvalitativa forskningen. Dilemmat kan vara att urvalet bestäms utifrån en 

förväntad föreställning. Då forskaren väljer ut respondenter kan det påverka resultatet då 

personer som väljs ut tydligt skiljer sig och som lätt kan generaliseras. Då vi i vår studie valde 

förskollärare som arbetar efter olika inriktningar gällande musik gjorde vi ett medvetet val då 

en skillnad kan förstärkas. Om förskollärarna valts slumpmässigt hade studiens resultat 

kanske sett annorlunda ut.     

6.3.2 Bearbetning av intervjumaterial 

Våra intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefoner för att kunna återge exakt vad 

respondenterna sa vid samtalet. Under intervjuerna antecknade vi för att komma ihåg olika 

uttryck och känslor som kan vara viktiga för att analysera svaren. Efter genomförandet av 

intervjuerna transkriberade vi dem samma dag, eftersom vi då hade intrycken i färskt minne. I 

transkriberingen skrev vi ut väsentliga händelser som pauser och kroppsspråk. När 

intervjuerna var transkriberade läste vi texterna flera gånger och strök under likheter och 

olikheter mellan de olika intervjuerna. Utifrån vårt syfte skapade vi olika avsnitt i resultatet 

och placerade in svaren under passande rubrik. I resultatet valde vi ut relevanta delar av vad 

respondenterna svarade, som är aktuella för vår studie.   

6.4 Tillförlitlighet 

Bryman (2011) tar upp olika aspekter av tillförlitlighet i anslutning till en kvalitativ 

forskningsstudie. Den första är trovärdighet och innebär att forskaren kommer att redovisa 

resultatet för samtliga respondenter. Det är för att de ska få en möjlighet att se riktigheter i 

enlighet med verkligheten. Forskaren ska även se till att studien överrensstämmer med 

verksamheten och den bild som gavs vid intervjun. Vidare skriver Bryman att överförbarhet 

innebär att resultaten ska analyseras och i vilken mån de kan användas i annan verksamhet.  

Ett kritiskt sätt att se på studien är grundläggande för pålitlighet. Bryman (2011) tar upp ett 

exempel då han trycker på kollegial hjälp. En nackdel med detta sätt är att det är tidskrävande 

att sammanställa kvalitativa metoder. Att ta denna form av hjälp kan vara positivt då 

kollegorna har spetskompetens inom området. Våra värderingar och fördomar ska inte 

genomsyra arbetet samtidigt som vi ska vara medvetna om att de finns (ibid). 
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I vårt resultatavsnitt kommer vi presentera citat från intervjuerna, som visar vad 

respondenterna har svarat. Intervjuerna kommer att transkriberas och därför vara otolkade av 

oss. Genom vår medvetenhet om våra fördomar kan vi försöka bortse från dessa när resultat 

framskrivs. Det kan vara viktigt att få någon annans kommentarer på objektiviteten i arbetet 

för att minimera risken att vårt synsätt genomsyrar arbetet. Vår studie kommer senare att 

publiceras på internet för allmänheten.  

6.5 Forskningsetiska principer  

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra olika forskningsetiska principer. Den första 

principen är informationskravet vilket handlar om att forskaren ansvarar för att deltagare i 

projektet blir informerad av vad deltagandet innebär. Deltagaren ska bli upplyst om att det är 

frivilligt att delta och att de har rätt att avsluta sitt deltagande under processen.  

Samtyckeskravet handlar om att forskaren ska få godkännande från deltagaren och att denne 

själv får bestämma under vilka villkor de vill delta. Skulle deltagaren vilja avsluta ska detta 

ske utan ifrågasättande ifrån forskaren.  

Inom konfidentialitetskravet betonas tystnadsplikten och forskaren ska avidentifiera alla 

personuppgifter som gör att respondenten kan identifieras.  

Nyttjandekravet handlar om att insamlat material endast får användas inom området som 

studien syftar till och inte i något annat sammanhang.   

6.6 Forskarens roll 

Bryman (2011) skriver att i en kvalitativ studie kan det vara bra att ställa öppna frågor för att 

få ta del av för studien oväntade svar. Genom öppna frågor kan respondenten känna sig trygga 

och kunna tala med egna ord. Vi kan se en nackdel då det kan vara svårt att sammanställa alla 

dessa öppna frågor. Vår roll är då att avgränsa intervjun så att frågorna överrensstämmer med 

våra frågeställningar. Genom avgränsande frågor utifrån en sammanställt formulär är det 

enklare för forskaren att hålla sig till ämnet. Det är därför viktigt att det finns en balans mellan 

dessa typer av frågor, då enbart avgränsande frågor kan leda till att samtalet blir för styrt och 

respondenten kan förlora sin frihet att tala fritt. I samtalet är det viktigt att vi är medvetna om 

vår förförståelse och att vi inte håller fast vid gamla fördomar. Att vi möter respondenterna 

med respekt och i ett fördomsfritt öppet klimat kan vara betydelsefullt för resultatet. Vidare är 

forskarens roll att komma så nära sanningen som möjligt samtidigt som det kan medföra en 

svårighet då vi aldrig kan nå en annan människas tanke fullt ut.  
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6.7 Metodkritik 

Eftersom den kvalitativa inriktade intervjun sker i ett öppet klimat finns det plats för många 

frågor och det kan ta vara på respondentens intresse. Det går att få många olika infallsvinklar 

och det går inte på förhand att anta vad svaret ska bli utan det synliggörs under processen. En 

annan fördel med den kvalitativa inriktade forskningen kan vara att forskaren ser till hela 

sociala sammanhanget och inte bara enstaka variabler, vilket kännetecknar den kvantitativa 

forskningen.  

Då den kvalitativa intervjun lämnar utrymme till respondenter är det en fördel då en bred 

kunskap kan främjas. Samtidigt kan det vara en nackdel då respondentens tankar kan riktas åt 

för studien ett irrelevant ämne.   

Bryman (2011) lyfter fram kvantitativa forskares kritik mot den kvalitativa forskningen. 

Dessa anser att den kvalitativa studien kan vara ensidig och färgad av forskarens egna 

tolkningar. Detta kan bli ett problem då resultatet inte blir trovärdigt och respondentens 

riktiga åsikter osynliggörs. Det är viktigt att vara medveten om att ens egna förutfattade 

meningar kan påverka resultatet, det gäller därför att försöka se genom respondentens ögon.    

Vidare skriver Bryman (2011) att det finns en risk med denna typ av forskning då frågorna 

kan bli otydliga så kan även svaren tendera att bli det. I denna form av studie så kan svaren bli 

långa och svårtolkade och på så sätt kan det vara svårt att finna samband till litteratur som 

styrker kopplingen mellan teori och empiri.  

Inför intervjuerna bör vi vara medvetna om vilken förförståelse vi har om ämnet. Vidare är 

det viktigt att vi inte väger in våra värderingar och fördomar. Genom en förförståelse kan det 

vara lättare att möta respondentens kunskaper genom exempelvis följdfrågor. Det är viktigt i 

detta sociala möte att vara neutral då förförståelse inte får användas som en fördom mot 

respondentens åsikt.  

Vid denna typ av intervju finns risken att forskaren gör tolkningar som ej överrensstämmer 

med respondentens ursprungliga erfarenheter. Det finns nyanser i språket såsom tonfall som 

vid transkriberingen osynliggörs. Det är också en utmaning för forskaren att bortse från sin 

egen tolkning och försöka anta respondentens perspektiv i den nerskriva intervjun. En text, i 

detta fall den transkriberade intervjun tolkas från läsare till läsare och det gäller att komma 

den ursprungliga uppfattningen som nära som möjligt.  
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Vi kan se en potentiell nackdel med att vi känner två av respondenterna, då vi innan 

intervjuerna kände till en del av deras erfarenheter. Det kan också bidragit till att 

respondenterna påverkades av att de kände oss vilket kan ha gjort att de gav oss svar som de 

antog vi ville ha. En anledning till varför vi valde två bekanta förskollärare var att det var 

svårt att hitta respondenter precis före en stor högtid.  
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7. Resultat 

 

I detta resultatavsnitt kommer material från intervjuerna i relation till vårt syfte lyftas fram. 

Vi kommer att jämföra intervjuernas likheter samt olikheter. Resultatet är uppdelat i 

kategorier med utgångspunkt och i relation till studiens frågeställningar och syfte. Varje 

kategori avslutas med en kort sammanfattning.    

7.1 Musik 

Förskollärare 1 uttrycker att i deras verksamhet har de fasta musiksamlingar samt spontana 

småsamlingar under dagen. Hon uttrycker: 

Vi arbetar nog som de flesta förskolor, man har samlingar och sjunger. Vi har 

kanske lite fler samlingar än vanligt då vi brukar sjunga lite innan frukost och innan 

mellanmålet också. Ja … vi har alltså lite småsamlingar på dagen där man sjunger 

några stycken sånger kanske.  (Förskollärare 1) 

Även förskollärare 2 yttrar sig om sångsamlingens betydelse och innehåll. Hon förklarar att 

barnen har en liten sångsamling varje dag och innehållet kan se lite olika ut. Förskollärare 4 

berättar att de har sångsamling varje dag och varannan vecka har de Bunne-aktivitet. I 

intervjuerna utmärkte sig förskollärare 3:s svar mest då de endast har ett musiktillfälle per 

vecka. Förskollärare 1, 2 och 4 berättar att de har mellan en kvart och en halvtimmes musik 

per dag vilket skiljer sig markant från förskollärare 3 som berättar att de endast sjunger en 

halvtimme i veckan. Förskollärare 1 uttrycker att de har en stor musiksal som de utnyttjar, där 

spelas musik och barnen leker till olika sorters musik. Barnen har tillgång till instrument 

såsom claves, ägg, trummor, trianglar och bjällror som finns till nästan alla barn. Likaså 

förskollärare 2 uppger att på deras förskola används instrument som pinnar, ägg och trummor. 

Förskollärare 4 berättar att barnen använder olika instrument som till exempel bygelgitarrer. 

Ur förskollärare 3:s intervju kan vi notera att det inte används några instrument varken av 

barn eller vuxna.    

Förskollärare 1 talar om att de ibland har gymnastik och rytmik till musik i den stora 

musiksalen. På dessa samlingar har de olika sångaktiviteter där de bland annat har sångfiskar. 

På baksidan av dessa fiskar finns en låt som de då sjunger och spelar till. De har låtit barnen 

lyssna på musik och sedan har de fått skapa en saga. Varje år har de ett uppträdande för 

föräldrarna där barnen spelar teater och sjunger. Även förskollärare 2 berättar att barnen på 

deras förskola tycker om att sjunga och dansa till musik. De brukar också göra rörelselekar 

som exempelvis Björnen sover. Hon säger vidare att de oftast sjunger och att de vuxna spelar 
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gitarr, vilket även förskollärare 4 och 1 uppger. Vi ser ett mönster mellan förskolorna 1, 2 och 

4 då även förskola 4 använder olika program i deras fall bollprogram där de arbetar med takt 

och puls. Hon betonar även barnens spontandans och klappramsor. Den stora skillnaden 

mellan förskola 3 och de övriga förskolorna är att förskola 3 inte använder instrument vare sig 

av barn eller vuxna. Under deras sångtillfällen används endast rösten och ibland 

rörelsesånger.  

Sammanfattning 

Tre av fyra förskolor har sångsamling varje dag som resulterar i två - tre timmar i veckan. En 

förskola har ett tillfälle i veckan och då en halvtimmes sång. Förskolornas aktiviteter skiljer 

sig inte markant då de flesta använder sig av sång i huvudsak. Förskollärarna på tre av 

förskolorna använder sig av gitarr vid sång. Spontandansens möjligheter till CD-skivor 

betonar tre av förskollärarna. En förskola använder inga instrument alls medan de andra 

förskolorna har flera enklare instrument såsom trianglar, claves och trummor.  

7.1.1 Planering 

Förskollärare 1 anger att de har sammanlagt en timmes planering i veckan. Sedan har de även 

en- och en halvtimmes planering tillsammans avdelningsvis i veckan. Förskollärare 2 

beskriver att de inte har någon speciell planering för musiken utan den är mest spontan. Hon 

säger:  

Vi har för det mesta spontana tillfällen då vi har musik. Som sagt vi har det varje 

dag, och då använder vi oss utav önskelåtar eller sångpåsar. Vid speciella tillfällen 

brukar vi planera såsom jullåtar. (Förskollärare 2) 

 Förskollärare 3 berättar att hennes planering för musiken inte är så stor, den är ungefär 15 

minuter per vecka. Förskollärare 4 beskriver sin planering vid Bunne-aktiviteten
1
 som helt 

styrd, då det finns en färdig ram.  

Förskollärarna 2, 3 och 4 talar om att planeringen oftast innebär att de letar sånger i sina 

befintliga sångpärmar. Förskollärare 2 tillägger att de endast planerar musik vid speciella 

högtider som julen. Förskollärare 1 berättar att när de har planering så letar de ibland efter 

sånger på internet som passar in med det de arbetar med för tillfället.  

                                                   
1
 Förskollärare 4 beskriver Bunnemetoden som en metod där barnen får använda olika instrument såsom 

bygelgitarrer och klangplattor. De lär sig inte bara att spela utan utvecklar också koncentration- och 

samarbetsförmågan. Bunnemetoden innehåller många olika moment där både rörelse, rytm, sång och instrument 

inkluderas.   
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Sammanfattning 

Tre av förskollärarna poängterar att planeringen inte används i så stor utsträckning till 

musiken. Musiken är mer spontan då de av erfarenhet och tidigare material utformar 

musiktillfällena. En av förskollärarna säger att vid nya teman söker de sånger via internet. En 

av förskollärarna beskriver sin musikplanering som delvis styrd av Bunne-metoden.     

7.2 Samband mellan musik och språk 

Förskollärare 1 och 2 betonar vikten av sångens återupprepning för barns ordförståelse. 

Vidare berättar förskollärare 1, 2 och 3 att det är av vikt att ord i sånger förklaras för att 

innehållet ska tydliggöras. Förskollärare 1 formulerar sig: 

Ja … jag tror att det har väldigt stor påverkan. Man upprepar och man kan ibland få 

förklara vad ord betyder. Ibland glömmer vi det men jag tror att det är ganska bra att 

prata om vad en sång betyder […]. Och att då som jag tog upp som exempel prata 

mycket om sången och få ta del av deras språkförståelse är viktigt då det finns en del 

ord och meningar som kan vara svåra att förstå.  (Förskollärare 1) 

I sånger om exempelvis djur, som barn ofta gillar, kan de lära sig nya begrepp. Förskollärare 3 

tillägger att bilder används för att förtydliga språket. Förskollärare 1 anser att 

meningsbyggnaden är central i sången och också i språket. Förskollärare 2 betonar rimmets 

betydelse för språkmelodin. Barnen lär sig även fast de inte sjunger för de kan höra melodin 

och vad sången handlar om genom att bara lyssna. Hon berättar:  

Det är lätt att ta till sig sången … Och den kan göra att du får en känsla för takt och 

puls när du sjunger. Och det gör det lättare för talet. (Förskollärare 2) 

Vidare berättar denna förskollärare att barnen vid sångsamlingarna önskar låtar och då måste 

de prata eller göra sig förstådda på andra sätt för att kunna önska sång. Barnen kan istället 

peka på en sak som förknippas med en sång, och om då förskolläraren förtydligar vad det är 

för föremål kan barnen tillägna sig dessa begrepp. Förskollärare 4 anser att det är lättare för 

barn som inte kan prata att sjunga, det är lättare för dem att få fram sång än ord.   

Sammanfattning 

Två av respondenterna poängterar återupprepningen som en viktig aspekt för 

språkutvecklingen. Genom sånger på förskolan kan barn om och om igen höra hur ord låter 

och i vilket sammanhang de används. Tre av förskollärarna anser att barn lär sig nya ord och 

begrepp genom sånger. En förskollärare betonar sångens betydelse för att lära sig hur 

meningar byggs upp. Rim i sånger främjar språkmelodin och även takt och puls i språket 
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menar en respondent. Hon lyfter dessutom att barn behöver göra sig förstådda när de väljer 

sånger. En förskollärare tar vara på möjligheten att förtydliga språket genom bilder. Det är 

lättare att sjunga än prata anser ytterligare en respondent.    

7.3 Medierat lärande 

Förskollärare 1 och 2 menar att sången som redskap leder till återupprepning som i sin tur 

leder till utvecklad ordförståelse samt förståelse för innehållet i sånger. Förskollärare 3 

framhåller också att sången kan ha betydelse för språkutvecklingen i avseende av att 

ordförrådet och ordförståelsen utvecklas. Hon berättar vidare att i sången använder hon bilder 

för att det ska leda till barnens utveckling av språket. Förskollärare 2 framhåller att när barn 

sjunger så utvecklar de en känsla för takt och puls vilket är viktigt även i talet. Förskollärare 2 

och 4 understryker att sånger med rörelser förstärker ord vilket gör att barn förstår ord och 

innehåll. Förskollärare 4 uttrycker: 

Vi har spontandans och då får barnen dansa hur de vill. Då sätter vi bland annat på 

en CD som barnen dansar till. Ibland blir det sånggodis – jag vill röra på min kropp. 

CD-skivorna har rörelselåtar med olika kroppsdelar som barnen lär sig när de 

lyssnar på dessa skivor. (Förskollärare 4)  

Sammanfattning 

Två av respondenterna poängterar återupprepningens betydelse för ordförståelsen. Rim leder 

till en bättre språkmelodi menar en förskollärare. Vidare säger två förskollärare att sången gör 

att takt- och pulskänsla utökas. En respondent menar att när barn pekar på saker utvecklas 

begreppsbildningen genom att vuxna upprepar ordet. Sång och rörelse kan tillsammans 

förstärka ord påpekar två förskollärare. En respondent betonar att sången kan utöka ordförråd 

och ordförståelse. Bilder och sånger tillsammans utvecklar språket menar en förskollärare.   

 

7.3.1 Kulturella redskap 

Förskollärare 1, 2 och 4 använder instrument som till exempel ägg, pinnar och trummor som 

fysiska kulturella redskap. Förskollärare 4 använder dessutom klangplattor och bygelgitarrer. 

Förskollärare 1, 2 och 4 nämner att i verksamheten används akustisk gitarr. Förskollärare 1 

berättar att de använder sångfiskar där barnen får möjlighet att välja en fisk med en sång på 

baksidan som de sjunger tillsammans. Ett annat kulturellt redskap som förskollärare 1, 3 och 4 

nämner är kroppen. Kroppen används i bland annat djur- och rörelselekar och som en 

förstärkning av språket i sången.  
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Musik är mycket. Som i rörelselekarna får barnen möjlighet att använda kroppen 

som ett redskap för … just det språket. (Förskollärare 3) 

Förskollärare 2 berättar att sången är ett redskap i sig. Hon hävdar att användning av sånger 

kan utveckla barns språkmelodi samt förmåga att behärska takt och puls. Det är viktigt att ge 

barnen tid för musik där det ges tillgång till att sjunga, rimma och ramsa. I nya sånger gås det 

igenom nya begrepp samt innehållet anser förskollärare 3. Hon förespråkar även bilder då hon 

anser att de förtydligar innehållet. Förskollärare 4 beskriver att på deras förskola har de ett 

speciellt program med bollar som stimulerar barnens rytm och puls.  

Sammanfattning 

Samtliga förskolor nämner de fysiska kulturella verktygen som redskap i verksamheten. De 

nämner bland annat sångfiskar, musikinstrument och den egna kroppen. Dessa redskap 

förväntas utveckla barns olika förmågor.  

7.4 Samspel och kommunikation 

Förskollärare 1 och 2 betonar vikten av spontanitet i verksamheten. De anser att det är 

betydelsefullt att låta barnen ha stor inverkan när och hur musiken ska genomföras. 

Förskollärare 1 beskriver att deras verksamhet bygger mycket på musik och spontana 

samlingar vid olika tider på dagen. Det förekommer ofta på barnens begäran. Det finns 

dessutom en stor musiksal som barnen har tillgång till där det finns skivor och 

musikinstrument som barnen också brukar fråga efter. Under 1:s storsamlingar använder de 

sig ibland av sångfiskar där barnen får välja en fisk och därmed en låt och som de sedan 

sjunger tillsammans. Dessa sångsamlingar är inte speciellt planerade då de vill ta tillvara på 

barns spontanitet och deras inflytande. Detta bidrar till ett tillåtande klimat. Förskollärare 2 

berättar vidare att barnen på hennes förskola får själva önska låtar och välja vad de ska sjunga. 

Deras musik är relativt spontan då barnen ges möjlighet att själva kunna tala om att de vill 

sjunga och de uppmuntrar till att samlas och sjunga spontant. Till skillnad från föreliggande 

förskollärare anser förskollärare 3 att samspelet mellan barn och vuxna går ut på att barnen 

följer vuxnas instruktioner. Hon uppger: 

Barnen i till exempel rörelsesångerna följer våra instruktioner. Vi sjunger de låtar vi 

pedagoger har valt… Barnen har inte så mycket språk så de härmar oss vuxna och de 

barn som redan har förstått sången eller rörelserna. (Förskollärare 3)  

 

Förskollärare 4 har både spontan och styrd kommunikation i sin verksamhet. Hon tar upp att 
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om barnen uttrycker att de vill dansa och då får de möjlighet att göra det till musik. Vid 

Bunne-aktiviteter har barnen inte så stort inflytande eftersom den är väldigt styrd.    

Sammanfattning 

Två av respondenterna betonar vikten av spontanitet och barnens inflytande. Medan en 

respondent understryker den vuxnes instruktioner. En av förskolläraren beskriver sin 

verksamhet som både styrd och spontan i avseende av samspel och kommunikation.  

 

7.5 Meningsskapande 

Förskollärare 1 anser att meningsskapande innebär att det finns mening bakom det som görs. 

Det vi lär oss kan vi använda i andra sammanhang. Hon anser vidare att skapa mening ligger 

till grund för allt lärande. Genom musik kan barns glädje tas till vara på samtidigt som de lär 

sig saker. Förskollärare 1 uppger att på deras förskola brukar de arbeta med känslor i samband 

med musik och detta anser hon vara väldigt meningsfullt. Förskollärare 2 berättar precis som 

1 att meningsskapande är när det finns en tanke bakom det du gör. Vidare fortsätter hon att 

det innebär att det ska vara meningsfullt för barnen att göra saker så de inte gör saker för 

görandets skull. Genom att skapa meningsfulla aktiviteter för barnen och att följa deras 

intresse så tycker hon att det blir meningsfullt. Musik kan för en del barn vara ett sätt att 

uttrycka sig på och det är då viktigt som förskollärare att göra musiken meningsfull. 

Förskollärare 3 uttalar att meningsskapande kan vara att musik skapar glädje och detta ger 

även gemenskap i gruppen, då blir det meningsfullt. Förskollärare 4 säger:  

Meningsfullt är ju att det sker utav ett syfte… Och ja … meningsskapande är nästan 

allt vi gör i förskolan. Vi är kreativa och får barnen att utveckla sig själva inom alla 

ämnen. Att vi är närvarande i nuet är viktigt. Att vi också kan tolka de barn som 

fortfarande inte har språket. Ja, jag känner nog att vi skapar mening och skapar 

meningsfulla aktiviteter för barnen. (Förskollärare 4) 

Vidare säger förskollärare 4 att glädjen gör att barn lättare kan lära sig olika saker.  

Sammanfattning 

Tre respondenter menar att det är grundläggande att det finns en mening eller en tanke bakom 

allt som lärs ut. Glädjen i musiken betonas av tre förskollärare som anser att det är viktigt för 

meningsskapandet. En förskollärare ser sambandet mellan musik och känslor och arbetar i 

perioder med det. Två respondenter betonar vikten av att skapa meningsfulla aktiviteter för 
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barnen och vidare klargör att de följer barnens intresse. Gemenskapen i gruppen är 

grundläggande för barns meningsfullhet anser en förskollärare.  
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8. Analys 
 

I denna analysdel kommer det uppmärksammas hur resultatet står i relation till det 

sociokulturella perspektivet. Resultatet kommer att tolkas och analyseras med hjälp av 

begrepp tagna från den sociokulturella teorin. De begreppen vi använder oss av är medierat 

lärande, kulturella redskap och meningsskapande. Se begreppsförklaring sida 14.  

8.1 Yttre faktorer som påverkar hur kulturella redskap kan användas 
 

8.1.1 Tid 

Tre av fyra förskolor har sångsamling varje dag som resulterar i två - tre timmar i veckan. En 

förskola har ett tillfälle i veckan och då en halvtimmes sång. Det finns tecken på att samtliga 

förskollärare ser tiden som en möjlighet samtidigt som den kan ses som en begränsning. Tiden 

styr oss i vår vardag, vilket kan ses i resultatet. Säljö (2000) menar att det är viktigt vilka yttre 

förutsättningar vi har och vidare även vilken miljö vi vistas i. Han skriver dessutom att varje 

plats präglas av sina egna normer och värderingar och olika sätt att se på olika saker. 

Resultatet visar att de olika verksamheterna i vår studie ger musiken olika mycket tid och 

detta påverkar därför barns möjligheter. I förskolans verksamhet kan vi se mönster på att tiden 

upptas av andra uppgifter såsom måltider, vila och andra aktiviteter. Då dessa sysslor tar upp 

mycket av förskolans tid kan vi se tecken i förskollärarnas svar i intervjuerna att musiken inte 

får så mycket utrymme. I respondenternas svar framgår det upprepade gånger att musiken är 

spontan. Kan den spontana musiken medföra konsekvenser? Om musiken i för stor 

utsträckning blir spontan kan det innebära att syftet med musiken blir otydligt och musikens 

meningsskapande kan gå förlorad. Musiktillfällena kan vara en möjlighet för barn att utveckla 

sitt språk och andra kunskaper. Säljö (2000)  påpekar att vi är läraktiga i alla situationer och 

det blir då betydelsefullt att förskollärare tar vara på chansen att ta tid till musiken för att 

främja språket.  

8.1.2 Planering 

På tre av fyra förskolor poängterar förskollärarna att planeringen inte används i så stor 

utsträckning till musiken. Utifrån respondenternas svar gällande planering av musik kan ett 

mönster visa att den inte är prioriterad. Om prioriteringen av musikplanering är låg kan det 

leda till att barnen går miste om musikens fördelar i förhållande till exempelvis språket. Vi 

kan förstå att planeringen i förskolan är begränsad då det oftast ges en timme per vecka. 
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Under denna timme ska hela den pedagogiska verksamheten planeras och reflekteras. Om 

musiken förblir oreflekterad och oplanerad kan det leda till att musikens syfte osynliggörs. 

Risken finns att vi sjunger mer för görandets skull och inte för att skapa förutsättningar för 

barns utveckling.  

Ur respondenternas intervjuer kan vi se ett mönster som tyder på att musiken är något 

förskollärarna har med sig genom erfarenhet och då det inte krävs så mycket planering. 

Musiken är mer spontan då de av erfarenhet och tidigare material utformar musiktillfällena. 

Säljö (2000) menar att alla människor har med sig olika erfarenheter och när vi träffar andra 

kan detta ha stor betydelse hur vi tar till oss ny kunskap. Vad händer om musikplaneringen 

uteblir och erfarenheten av musik saknas hos förskolläraren? Det finns en risk att musiken 

inte blir av alls då en osäkerhet infinner sig hos förskolläraren. Om erfarenheten saknas är 

arbetslagets stöd betydelsefullt för att utveckla kollegans erfarenhet och kunskap. 
 

8.2 Samband mellan musik och språk 

Två av respondenterna betonar återupprepningen som en viktig aspekt för språkutvecklingen. 

Genom sånger på förskolan kan barn om och om igen höra hur ord låter och i vilket 

sammanhang de används. Det går att urskilja tecken i de övriga respondenternas svar att de 

också antyder att återupprepningen kan främja barns utveckling. Vi kan förstå att 

återupprepningen kan gynna barns språk då de får höra samma sånger om igen. Det är dock 

viktigt att vara medveten om återupprepningens nackdel. Genom att sjunga samma sånger 

upprepade gånger kan det leda till att barnen lär sig uttala orden men inte förstår innebörden. 

Då har förskollärarna en betydelsefull roll att försäkra sig om att barnen också tillägnar sig 

ordens och sångens innebörd.  

I studien kan vi se tecken på att samtliga förskollärare ser olika fördelar med användandet av 

musik för språkutvecklingen. De nämner bland annat sångens betydelse för 

meningsbyggnaden, rimmens betydelse för språkmelodin, bildens förtydligande i relation till 

musik samt sångens förmåga att utveckla känsla för takt och puls. Vi kan se att samtliga 

respondenter har en positiv inställning till sambandet mellan musik och språk vilken i sin tur 

gör att förskollärarna har större möjlighet att kunna utveckla barns språkliga medvetenhet. 

Genom att vara medveten om musikens positiva effekter kan förskollärarna motivera sig 

själva och andra kollegor att använda musik för att främja språket. Genom att dela med sig av 

sina erfarenheter och kunskaper kan arbetslaget bli starkare både kunskaps- och 

känslomässigt. Om vi hjälper varandra och utbyter kunskap är vi också bra förebilder för 
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barnen, vilket är mycket betydelsefullt. Säljö (2000) betonar att det är grundläggande i den 

sociokulturella teorin att samspela med andra människor. Genom interaktion med varandra 

främjas kunskapsutbyte.   

Utifrån intervjuernas resultat kan det utläsas att barn kan behöva vuxnas stöd när det gäller att 

utveckla språket genom musik. För att kunna stötta barn i musiken är det viktigt att den vuxne 

är positiv, empatisk och dessutom har kunskap kring musikens betydelse. Det är av vikt att 

kunna förstå sambandet mellan aktiviteten och dess syfte och därefter kunna tillämpa rätt 

aktivitet väl anpassad till barnen. Säljö (2000)  understryker att människan hela tiden är 

mottaglig för ny kunskap och att vi alltid lever i ständig utveckling. Vidare menar han att 

människan, och i detta fall barn behöver stöd för att komma vidare i sitt lärande.  

8.3 Medierat lärande 

De flesta respondenterna i studien poängterar sångens betydelse för språkutvecklingen. 

Förskollärarna nämner sången som kan påverka huruvida språkmelodin, ordförståelsen, takt- 

och pulskänsla samt ordförrådet utvecklas. Enligt vår studie kan resultatet peka på att 

förskollärarna ser både sången och andra musikaliska instrument som ett betydelsefullt 

verktyg när det gäller att utveckla barns språkliga förmågor. Vi kan se tecken på att samtliga 

förskollärare ser sången som ett medierat lärande då det främjar olika språkliga förmågor. Då 

sången inte är materiell kan den användas överallt och av alla vilket är en praktisk fördel. De 

flesta av respondenterna betonar att de använder olika instrument i musiken. Sången är mer 

lättillgänglig än instrumenten då det inte krävs något material. Sången har betonats av 

respondenterna att kunna utveckla språkutvecklingen. Säljö (2000) anser att språket är vårt 

främsta verktyg. Han klargör att vi med hjälp av språket blir en del av det sociala samhället 

och att det är avgörande för alla sociala samspel mellan människor. 

En respondent menar att när barn pekar på saker utvecklas begreppsbildningen genom att 

vuxna benämner föremålet. Barnets pekande kan tolkas som ett medierat lärande då det 

generar till ny kunskap, i form av att lära sig nya begrepp. Det finns klara fördelar med att 

barn lär sig nya begrepp genom att peka. Samtidigt kan det finnas en risk att de vuxna under 

en längre period låter barnen peka istället för att prata och då hämmas deras språkutveckling.   

Respondenten uttrycker sig sedan att barnen pekar i samband med att sångval görs, då barnen 

pekar på saker som kan kopplas ihop med sången.  

 

Vi kan se i resultatet att en förskollärares metod i utförandet av musiken skiljer sig från de 
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andra. Hon arbetar i en grupp med mest invandrarbarn och arbetar mycket med bilder 

tillsammans med sång. Enligt vår tolkning kan hennes mångkulturella erfarenhet påverkas av 

valet av utlärningssätt. Hennes val av metod och hur hon lär ut kan påverkats av hennes 

erfarenhet av att arbeta med nyanlända flyktingbarn. För ett barn som inte har någon kunskap 

av det nya språket blir bilderna en av de få länkarna mellan läraren och barnet. Andra länkar 

kan vara kroppsspråk, gester och ljud. Säljö (2000) hävdar att människor i olika verksamheter 

anpassas efter kulturen som råder samtidigt som människan är med och utformar den. Det kan 

tolkas som om läraren har utformat denna form av undervisning i musiken med hjälp av 

hennes erfarenhet.  

8.4 Musik som kulturellt redskap 

Samtliga förskolor nämner de fysiska kulturella verktygen som redskap i verksamheten. De 

nämner bland annat sångfiskar, sångpåsar och den egna kroppen. Pedagogerna på tre av 

förskolorna använder sig av gitarr vid sång. Spontandansens möjligheter till CD-skivor 

betonar tre av pedagogerna. Vi ser mönster på att förskollärarna använder sig av olika fysiska 

verktyg. Samtidigt som de använder intellektuella kulturella redskap såsom sången. I samtliga 

intervjuer kan vi se tecken på att förskollärarna inte är förtrogna med begreppet kulturella 

redskap. Vi ser att de har olika verktyg och nämner olika fysiska föremål som kan förstärka 

musiken. Då kan vi anta att de förstår innebörden av att ha kulturella verktyg men inte 

använder begreppet. Säljö (2000) beskriver de kulturella verktyg som ett sätt att se och tolka 

omvärlden och att de ska vara ett stöd i lärandet vilket vi i resultatet kan se att förskollärarna 

har förstått.  

En förskola använder inga instrument alls medan de andra förskolorna har flera enkla 

instrument såsom trianglar, claves och trummor. Dessutom har en förskola bygelgitarrer. 

Dessa redskap förväntas utveckla barns olika förmågor. Genom att vara medveten om att barn 

lär sig på olika sätt och behöver olika uttryckssätt för att tillägna sig olika kunskaper bör 

undervisningen göras varierad. Användningen av instrument kan för en del barn vara en 

möjlighet att utveckla sitt språk. Respondenten som då har valt bort instrumenten kan då 

förlora en möjlighet att lära och nå alla barn. Säljö (2000) påpekar att det är olika hur en 

människa ser på lärande och det kan vi se eftersom en respondents åsikter skiljer sig från de 

övriga. 

Förskollärarna i studien nämner en rad olika fysiska kulturella verktyg som barnen har 

tillgång till i förskolan. En aspekt som Säljö poängterar är att tillgång till dessa verktyg är 
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beroende av den kultur vi tillhör. I de flesta svar som framkommit i studien kom det fram att 

det finns kulturella verktyg i relation till musik i deras verksamheter. Samtidigt kan det 

ifrågasättas i hur stor utsträckning dessa kulturella verktyg används i de olika verksamheterna.  

8.5 Samspel och kommunikation 

Två av respondenterna betonar vikten av spontanitet och barnens inflytande. Genom att ha en 

god inställning till samspel kan lärandet lättare främjas. I ett öppet klimat där barn och andra 

får vara delaktiga kan ny kunskap skapas. Respondenterna som understryker barns inflytande 

och som ser barnen som medmänniskor som bör respekteras i samspelet ger barn möjlighet att 

utvecklas. När barn får vara delaktiga finns det många förmågor som utvecklas som 

exempelvis självkänsla, kommunikation och socialt samspel. Respondenternas svar säger oss 

att med en god inställning blir förskolläraren en bra förebild för barnen. Vidare kan en god 

inställning innebära ett mer aktivt deltagande i musiken från barns sida. Om barn ser att de 

vuxna går in för aktiviteten har de lättare att känna delaktighet. Genom detta öppna klimat 

främjas samspelet mellan både barn och vuxna. Säljö (2000) skriver att samspelet är viktigt 

och avgörande för lärandet. Han skriver vidare att vi föds in i en värld där samspelet är 

centralt. Det blir då extra betydelsefullt att förskollärare förhåller sig i ett gott samspel med 

barnen och att förskollärarna är noga med att vara lyhörda gentemot barnen.  

En av förskollärarna beskriver sin verksamhet som både styrd och spontan i förhållande till 

samspel och kommunikation. Medan en respondent betonar den vuxnes instruktioner. Dessa 

båda förskollärare är mer inriktade på den vuxnes roll att styra. Samspelet i dessa situationer 

är mer inriktat på ett auktoritärt förhållningssätt. Fördelen med att se barnen som 

medmänniskor är att de känner att det är ett öppet klimat och tycker det är lättare att uttrycka 

sig både till de vuxna och till andra barn. De barn som vistas i ett auktoritärt klimat kan vi 

uppleva bli rädda att uttrycka sig då det är den vuxnes ord som gäller. Säljö (2000) ser 

samspelet som avgörande för barns lärande och dessa nämnda verksamheter kan då gå miste 

om denna aspekt.   

 

8.5.1 Meningsskapande  

Tre respondenter menar att det är grundläggande att det finns en mening eller en tanke bakom 

allt som lärs ut. Det är pedagogers uppgift att göra så att lärandet skapar mening. Glädjen i 

musiken betonas av tre förskollärare som anser att det är viktigt för meningsskapandet. I detta 

fall ser förskollärarna glädjen som ett redskap att använda sig av. Tre förskollärare nämner 

glädje som ett betydelsefullt tillstånd för meningsskapandet. Glädjen resulterar i hur barnen 



36 

 

ser på musiken och kan vara avgörande för lärandet. På det sättet förskollärarna i vår studie 

pratar om glädje kan vi anta att de ser glädjen som grundläggande för meningsskapandet. 

Svaren går att tolka som att förskollärarna är medvetna om glädjens betydelse för intresset för 

musik som i sin tur kan leda till ökad kunskap. Säljö (2000) skriver att de mentala redskap vi 

tillägnar oss kan leda till lärande och ökad utveckling.  

Respondenterna nämner olika sätt att skapa mening på. De uttrycker bland annat meningsfulla 

aktiviteter, arbeta med känslor i samband med musik samt att kunna se gemenskapen som ett 

redskap för meningsskapandet. I respondenternas svar kan vi se att det finns likheter mellan 

vad de anser är meningsskapande. Vår tolkning av förskollärarnas svar är att barnen ska känna 

trygghet och barnen själva ska kunna se mening med sin vistelse på förskolan för att kunna 

känna mening med olika aktiviteter. För att barn ska se mening i olika situationer kan det vara 

betydelsefullt att förskollärarna förklarar vad syftet är och varför aktivitetens utförs. Om 

aktiviteter inte känns meningsskapande kan barnen tappa intresset och respekten till 

förskollärarna kan förloras. Vi kan se tecken i intervjuerna att förskollärarna är överrens om 

att meningsskapande aktiviteter leder till ett lärande. Säljö (2000) skriver att lärandet är 

oundkomligt, vi lär i alla situationer. Det är vardagliga händelser som leder till människors 

utveckling. Säljö betonar att människan tillgodogör sig kunskap och har förmåga att kunna 

plocka fram den i rätt kontext. Säljö skriver att meningsskapande sker i vardagliga situationer. 

I studien framgår det att förskollärarna har olika erfarenheter och synsätt på vad det är som är 

meningsskapande.  
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9. Diskussion 
 

I detta avsnitt kommer diskussionen ha utgångspunkt i vår tidigare analys och vi ska förklara 

varför resultaten ser ut som de gör. Våra funderingar och reflektioner kring studien kommer 

också att finnas med. Diskussionen kommer att delas upp i tre kapitel där det första tar upp 

resultatet till diskussion, den andra delen kommer metoden kritiskt granskas och i den sista 

delen kommer en kort slutsats presenteras.    

Vår studie syftar till att få en djupare förståelse för hur barns användande av musik som 

kulturellt redskap kan bidra till barns språkutveckling. Genom intervjuer med förskollärare 

har vi fått en inblick i deras synsätt när det gäller musikens betydelse för barns 

språkutveckling och vilka förutsättningar de kan erbjudas.  

9.1 Resultatdiskussion 

I vår studie har vi sett att en förskollärare erbjuder endast en halvtimmes sång per vecka, 

vilket kan anses som lite tid. Läroplanen (2010) betonas det att barn ska ges möjlighet att 

stimuleras och uttrycka sig med hjälp av musik. I detta styrdokument nämns inget om hur 

mycket tid som ska läggas men vi ställer oss frågande till om alla barn under denna 

halvtimme hinner utveckla musik som uttryckssätt och dessutom kunna utveckla sitt språk 

genom musiken under så begränsad tid. Vi fann ett mönster i de andra förskollärarnas 

yttrande. De uppgav att de använder musik två – tre timmar i veckan, vilket vid första anblick 

kan anses som lite tid. Ovanstående visar tecken på att det är så mycket annat i förskolans 

verksamhet som är tidskrävande och musiken är bara en del som ska finnas med. I förskolan 

tar både mattillfällen, sovtider och övriga läroplansmål mycket av tiden och då kan vi se att 

dessa förskolor med cirka tre timmar musik per vecka har en balanserad verksamhet. Vi kan 

ställa oss frågande till vilka aktiviteter som har högst status i förskolan. Kan det vara så att 

vissa aktiviteter som till exempel utomhustid och fri lek tar den mesta av tiden? Varje förskola 

har sin egen kultur och rutiner gällande planering av verksamheten. Vår erfarenhet säger oss 

att jämfört med grundskolan är de estetiska ämnena högre prioriterade i förskolan samtidigt 

som den fria leken är den högst prioriterade.   

Då planeringen av musik inte är så prioriterad av förskollärarna kan vi se att de kan missa att 

reflektera kring aktiviteternas syfte och att de bara gör utan att tänka efter varför. Det visar sig 

att de har med sig olika varianter av sånger och lekar som de faller tillbaka på och de nämner 

att musiken är en mer spontan aktivitet. Vi kan se att det finns en risk att förskollärarna inte 
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förnyar sig och lär sig nya sånger och sånglekar. Vidare förstår vi att återupprepning är viktigt 

för barns lärande samtidigt som det måste finnas en variation som gör att barnen utvecklas 

och lockas av aktiviteten. Under arbetets gång och av våra tidigare erfarenheter har vi 

upptäckt att musiken idag inte är mest prioriterad. Musik är ofta en rolig sysselsättning vars 

syfte inte alltid framgår, vilket vi anser är grundläggande för att skapa mening det vill säga 

meningsskapande. Majoriteten av förskollärarna såg meningsskapande som något det fanns en 

tanke bakom och de ansåg att det handlade om att skapa meningsfulla aktiviteter för barnen. 

Vi ser positivt på att samtliga förskollärare i studien påpekade meningsskapandets betydelse. 

Vi liksom förskollärarna anser att det ska i förskolan finnas en mening med allt vi gör. Det är 

viktigt att inte bara se meningen i de stora aktiviteterna i verksamheten då även små görande 

innehåller mening. Ett steg till barns självständighet kan innebära att barnet själv får klä på sig 

sina strumpor och att vi förskollärare uppmärksammar meningen i den tillsynes enkla sysslan. 

Det ska tilläggas att förskollärarna kan ha olika synsätt på vad meningsskapande innebär och 

då är det viktigt att ha en dialog för att kunna förstå varandras olika perspektiv.  

När vi bearbetade intervjuerna kunde vi se tecken på att förskollärarna betonade de vuxnas 

stöd i musiken gällande språkutvecklingen. Vi kan då ställa oss frågande på vilket sätt de 

vuxna stödjer barnen i musiken. Det framgick att förskollärares inställning till musiken var 

viktig och att personalens närvaro är en förutsättning. Vi kan känna att respondenterna var 

medvetna om deras egen roll som inspiratör och lärare. Vidare kan vi se tecken på att 

förskollärarna vill vara goda förebilder för barnen. Vår erfarenhet är att alla förskolor inte 

använder sig utav musik. Konsekvenserna av att inte vara medveten om sin egen inställning 

kan leda till att barnen tar efter förskollärares negativa inställning samt fördomar, mot 

musiken i detta fall. Vi kan se en fara i om förskollärarens egna intressen får styra 

verksamheten i för stor grad. Vidare menar vi att det är betydelsefullt att samarbeta i 

arbetslaget och ta del av varandras intressen då en mångsidig verksamhet kan skapas.  

Ur resultatet kan vi utläsa att förskollärarna är medvetna om i vilken mån musiken kan 

påverka barns språkutveckling då de nämner olika förslag på hur språket kan utvecklas genom 

musik som kulturellt verktyg. Resultatet i studien visar goda effekter på musikens inverkan på 

språket. En förklaring kan vara att dessa människor verkar vara väldigt positiva i allmänhet 

och angående musik i synnerhet. Vidare har vi sett att vissa av dessa personer dessutom är 

pålästa i ämnet. En fundering som dykt upp är att vi vuxna måste våga testa på nya saker som 

till exempel lära oss spela gitarr på grundnivå. Vi måste generellt våga anta nya utmaningar 

vilket då barn kan märka och förhoppningsvis också våga prova nya saker. Att våga vara och 
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bjuda på sig själv kan ge barnen intryck av att det är accepterat att vuxna kan göra fel. Genom 

att visa att alla gör misstag kan det blir en mer tillåtande stämning, vilket i sin tur 

förhoppningsvis leder till att barnen vågar testa och ibland göra fel.  

Enligt vår studie har vi noterat att förskollärarna är medvetna om att desto fler uttryckssätt 

som används desto fler barns intresse kan fångas. Frågan är då hur barn kan fångas av musik? 

Det handlar om att finna barns intresse. Genom att ha öppna samtal och vara lyhörd för barns 

intressen kan musiken anpassas till det barnen tycker är roligt. Märker förskolläraren att 

barnen har ett stort intresse för djur, så kan sång och rörelsesånger anpassas till det. Att 

variera musiktillfällena är betydelsefullt för att vi ska kunna fånga barnen. Genom varierat 

innehåll och material kan fler barn tilltalas av musik i alla dess former och då tillägna sig 

bland annat språket genom musik.   

Säljö (2000) betonar att synen på hur människan ser på lärande är individuellt. Vi kan se en 

positiv effekt då flera förskollärare kan komplettera varandra och tillägna olika barn olika 

saker. Samtidigt kan det ses som en nackdel, om olikheterna överskrider likheterna kan 

förskollärarna få svårare att samarbeta och förstå varandra. Därför är det viktigt att ha ett 

tillåtande klimat där alla känner att de kan göra sin röst hörd och att alla olikheter respekteras. 

I Läroplanen (2010) för förskolan står det att vi ska respektera varandras olikheter. Eftersom 

detta är något vi ska förhålla oss till så måste vi vara medvetna om hur vi beter oss gentemot 

varandra. Vi anser att det är viktigt att ge tid för reflektion både tillsammans med barn och i 

arbetslaget.  

När frågan ställdes till förskollärarna om huruvida de använder kulturella redskap i 

verksamheten uppgav de flesta av förskollärarna olika fysiska instrument. Vi funderar då på 

om det kan finnas en risk att om det fokuseras för mycket på instrumenten kan de 

intellektuella redskapen som språket, glömmas bort. En fundering som väckts hos oss är om 

musik med instrument behöver kopplas ifrån den språkliga biten i sånger, då barnen är små. 

För ett litet barn kan det vara för mycket att både spela instrument och samtidigt sjunga, anser 

vi.  Vi menar vidare att vuxnas användning av instrument som ett stöd till sången passar bra 

till de små barnen.  

Säljö (2000) liksom våra respondenter poängterar samspelets fördelar för barns lärande. Vi ser 

också stora fördelar i samspelet med barn och vuxna eller barn emellan. Ett samspel kan bland 

annat främja lärandet då vi kan lära oss saker av varandra i mötet. Ett möte mellan människor 

innebär ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Den enda negativa konsekvens som vi kan se är 
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att blyga och försiktiga barn kan ha svårt att göra sin röst hörd och få synas i det stora 

samspelet. I dessa situationer har förskolläraren en väldigt stor roll att se vilka barn som kan 

behöva extra mycket stöd i samspelet samt känna av barnens frivillighet till att delta. Detta 

betonas även i Läroplanen (2010) att förskollärarna ska bidra till att det grundläggs olika 

samhörigheter vilket innebär en demokratisk miljö och där alla barn ska respekteras. Två av 

respondenterna beskriver sina musiktillfällen som mer strukturerade där barns inflytande är 

begränsat. Vi anser att det bästa samspelet bygger på kommunikation, och dessa verksamheter 

kan gå miste om kommunikationens fördelar. Genom kommunikation kan alla människor ta 

del av varandras erfarenheter och kunskaper och kan då lära av varandra.  

Vi har märkt att under intervjuerna känner förskollärarna inte igen begrepp såsom 

multimodalitet, medierat lärande, meningsskapande och kulturella redskap. Vi har förstått att 

de kan innebörden av begreppen. De pratar exempelvis om att barn lär via olika uttryckssätt 

vilket vi kan förstå som multimodalitet, men de använder sig inte av begreppet. Vi har även 

sett tecken på att förskollärarna använder begreppet meningsfullhet istället för 

meningsskapande. Vad beror denna kunskapsbrist på? Vi tolkar det som att förskollärare inte 

har tid att sätta sig in i nya begrepp som föreliggande. Finns det fördelar med 

begreppsanvändning? Vi anser att användning av begrepp kan underlätta kommunikationen i 

arbetslaget då begreppen undviker missförstånd. Om vi diskuterar ordet medierat lärande och 

förstår innebörden kan det underlätta i diskussioner då vi är medvetna om att övriga kollegor 

syftar till samma sak. Vi kan ställa oss frågande till i vilken mån förskollärare får tid till 

kompetensutveckling för begrepp och termer. Om tiden fanns, skulle denna 

kompetensutveckling prioriteras? Av erfarenhet tror vi att denna typ av utveckling inte känns 

som mest väsentlig för förskollärare. Vi kan dock se att denna kompetens är något som bör 

göras i arbetslaget då förståelsen av begrepp kan minska risken för missförstånd bland 

kollegor. Förskolan är i ständig utveckling och då är det betydelsefullt att vara uppdaterad 

med aktuella begrepp som är relevanta för verksamheten. Vi kan anta att under 

respondenternas utbildning fanns andra då aktuella begrepp som användes. Vårt yrke upphör 

aldrig att förändras och det är därför viktigt att söka ny kunskap. 

Vi kan vara kritiska mot resultatet i vår studie som visade att planeringen för musik inte 

prioriterades. Resultatet visade att ingen av förskollärarna hade mycket planering 

överhuvudtaget och speciellt inte för musik. Som vi tidigare diskuterat så kan detta resultera i 

att musikens syfte försvinner och aktiviteten blir oreflekterad.  
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Efter avslutad studie kan vi anta att i fortsättningen kommer vi bli mer medvetna om 

musikens goda effekter för barns språkutveckling vilket i sin tur kan göra att vi arbetar med 

musik med ett medvetet språksyfte i förskolans verksamhet. Som förskollärare är det 

betydelsefullt att se alla barn som individer och det är vår uppgift att hitta olika sätt att 

utveckla barns olika förmågor.   

9.2 Metoddiskussion  

Vi har valt att ha intervjuer med fyra förskollärare. Vi valde att använda oss utav intervjuer 

därför att tiden var begränsad. Intervjuerna gav oss en inblick i förskollärares syn på musikens 

betydelse för språkutvecklingen i deras verksamhet. Nackdelen med detta metodval anser vi 

är att det blir endast en ögonblicksbild av vad just den förskolläraren tyckte just då. Vi är 

också medvetna om att detta är en liten studie med ett litet antal respondenter. Vi fick inte 

någon direkt insyn i hur verksamheten arbetar med musik som kulturellt verktyg för att främja 

språket i vardagen. Om vi inte hade haft så begränsat med tid hade vi valt deltagande 

observation då vi tydligare hade sett hur det ser ut i praktiken. En deltagande observation 

innebär att vi direkt kan se hur verksamheter arbetar och inte genom förskollärares egen 

tolkning.   

Vi gjorde ett urval av respondenter genom att vi valde två förskolor med musikprofil och två 

utan musikinriktning. De två förskolorna utan musikinriktning är tidigare VFU-platser till oss 

och kan ha påverkat intervjuerna på grund av att vi kände respondenterna. Eftersom vi valde 

två förskolor med musikprofil kan vi ha fått fram ett mer positivt användande av musik som 

kulturellt redskap än om vi valt fyra förskolor utan profilering.  

En av förskollärarna upplevde vi som obekväm i situationen. Vi försökte få henne att känna 

sig bekväm i situationen genom att förklara syftet och frågeställningarna men vi kände att hon 

fortfarande inte var bekväm. Detta kan ha berott på att hon blivit anvisad av annan personal 

som vi vid första kontakt bokade intervju med. Lärdomen av detta är att vi ska vara tydligare 

vid bokningssamtalet och att be om att få tala direkt med personen som senare ska intervjuas.  

9.3 Slutsats 

Vi har förstått genom vår studie att musik har en positiv påverkan på språkutvecklingen hos 

barn. Vi har sett olika faktorer som konkret visar hur förskollärare kan arbeta för att främja 

språket hos barn genom musik. Vidare har vi uppfattat att förskollärare använder kulturella 

redskap även om de ej använder detta uttryck. I studien har det också framkommit att den 

vuxnes roll är viktig och en stor det av verksamheten. Även om förskollärarna i vår studie 
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uppfattar olika om vad meningsskapande är, tolkar vi att de är överrens om att barn lär sig i 

alla meningsskapande situationer. Samtidigt har vi förstått att förskolans verksamhet är 

begränsad av både tid och planering. Vi har dessutom sett att det finns en positiv inställning 

hos förskollärarna i studien till musikens betydelse för språkutvecklingen.  
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11.1 Bilaga 1 Intervjufrågor 
 

 

Hur arbetar ni med musiken på er förskola? 

    Hur många timmar i veckan? 

       Exempel på aktiviteter 

 

Vilka möjligheter erbjuds för dig som förskollärare att arbeta 

med musik? 

 

Hur skulle du kunna använda dig av musik som redskap och 

vad skulle det betyda för barns språkutveckling?  

 

Vilka möjligheter har barn att skapa mening genom att 

använda musik som redskap?  
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11.2 Bilaga 2 
 

Samtyckeskravet 

Samtycke lämnas av deltagaren genom denna samtyckesblankett.  

Deltagaren får själv bestämma om hur länge och på vilket sätt de ska 

delta. Väljer deltagaren att hoppa av ska hans/hennes avhopp inte 

ifrågasättas.  

 

 

 

__________________________________                        

Ort, Datum                                                   

                 

 

__________________________________ 

Namn  

 

 

 

 

 

 

 

  


