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Musik som språkutvecklande verktyg i förskolan – om pedagogers erfarenhet av musik och 
hur den påverkar deras syn på musik som språkutvecklande verktyg 
 
Engelsk titel: Music as a tool for language acquisition in preschool – musical experience of 
pedagogues and how it influences their view of music as a tool for language acquisition. 
 
 

Abstrakt 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagogers personliga erfarenheter av musik 

påverkar deras syn på musik som språkutvecklande verktyg i förskolan. Detta undersöks 

genom semistrukturerade intervjuer med fem verksamma pedagoger. Intervjuerna behandlar 

två huvudteman: pedagogernas erfarenheter av musik samt pedagogernas syn på musik som 

språkutvecklande verktyg. Dessa huvudteman delas sedan in i mindre delteman. Analysen och 

tolkningen av resultatet utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande samt tidigare 

forskning och litteratur inom ämnet. I studien framkommer att pedagogernas musikaliska 

bakgrunder inte skiljer sig avsevärt från varandra. Samtliga pedagoger uppger att deras källa 

till musik framför allt har varit och är genom lyssnande på radio eller annat medium. 

Majoriteten hade under sin skoltid lärt sig spela ett instrument, men i nuläget var det bara två 

som spelade. Samtliga pedagoger uppger att de i regel har samlingar med musikinslag 

dagligen på förskolan, där alla arbetar aktivt oavsett hur de upplever sin musikaliska förmåga. 

Samtliga pedagoger har också en positiv syn på musik som språkutvecklande verktyg och 

pedagogerna har också liknande arbetssätt och material när de arbetar med musik som 

språkutvecklande verktyg. Studien visar att pedagogernas personliga erfarenheter inte 

påverkar deras syn på musik som språkutvecklande verktyg. Alla har en positiv syn på musik 

som språkutvecklande verktyg och arbetar aktivt med musik oberoende deras upplevda 

musikaliska förmåga. 

 

Nyckelord 

Musik som språkutvecklande verktyg, musik, språk, pedagogers erfarenheter, musisk, 

sociokulturellt perspektiv. 
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1.	  Inledning	  
Musik är något som alla kan uppleva och beröras av. Oavsett om du bor i Sverige eller i 

Pakistan, om du är fattig eller rik, lång eller kort så påverkas du på något sätt av musik. Inte 

ens hörseln behöver vara avgörande för musikupplevelsen. Den som har varit på en 

rockkonsert vet att en stor del av upplevelsen ligger i att känna basens vibrationer i kroppen. 

 

Musik har alltid varit en stor del även i våra liv. Vi är uppväxta i hem där musiken har haft en 

central roll. Vi har musicerat på olika sätt, med allt från grytlock till piano, trumpet, flöjt och 

gitarr, sedan barnsben både hemma och i olika skolformer. Vi har lagt, och lägger, mycket 

energi på att hitta musikstilar och artister som vi tycker om att lyssna på, då vår musikstil är 

tätt sammanhängande med vår identitet. Musikintresset har bidragit till att vi i vår utbildning 

till lärare har valt att läsa den estetiska inriktningen, där musik ingår tillsammans med bild, 

foto, multimedia och drama. Vi har förstått att musiken har en viktig roll för människor, dels 

som menings- och identitetsskapande och dels som ett medel för att tillgodogöra sig andra 

kunskaper. Dock är vår upplevelse från den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) att 

pedagoger, inte använder sig av musikens fulla potential som medel för lärande, utan främst i 

syftet att lugna en stökig barngrupp. Denna iakttagelse och våra erfarenheter kring musik 

ligger till grund för detta arbete. Vi har valt att göra en avgränsning av lärande till barns 

språkutveckling genom musik som verktyg. Studien kommer att behandla kopplingen mellan 

pedagogers erfarenheter av musik och vilken syn de har på musik som språkutvecklande 

verktyg i förskolan. 

 

1.1	  Bakgrund	  

I dagens samhälle överöses vi, enligt vår uppfattning, ständigt av språkliga uttryck. Det kan 

vara allt från facebookuppdateringar, tidningar, reklam till tv-program och samtal. Detta 

kommunikationsflöde medför stora krav på samhällsmedborgarnas språkliga förmåga 

eftersom det är denna typ av informationssamhälle som barnen växer upp och ska verka i. 

Således måste barnen utveckla ett språk som de kan tillämpa för att uttrycka och tolka 

information i samhället.  Barnens ökade krav på språkanvändning ställer i sin tur höga krav på 

att förskolan stimulerar barns språkutveckling. Hur förskolan gör för att stimulera barns 

språkliga utveckling kan ske på olika sätt och med olika medel. Ett verktyg som kan användas 
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är musik eftersom språk och musik, enligt Lundström (1996) och Jederlund (2011), har 

gemensamma rötter. Både musik och språk består av ljud, melodi, rytm och rörelse. Dessa 

gemensamma drag mellan språk och musik motiverar att musik används som ett 

språkstimulerande medel i förskolan. Läroplanen för förskolan poängterar också vikten av att 

barnen ska få kommunicera med musik och språk: 

 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och 

musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal och skriftspråk utgör 

både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. 

Lpfö 98 rev 2010 s. 7 

 

Det ovanstående citatet belyser att det ingår i förskolans uppdrag att barn ska få kommunicera 

genom olika uttryckssätt för att främja deras utveckling och lärande. För att verksamheten ska 

ge barn förutsättningar att kommunicera med de olika uttrycksmedlen, tror vi, att pedagogens 

kunskapssyn är av betydelse. Den kunskapssyn vi utgår ifrån i denna studie är den 

sociokulturella synen på lärande. Enligt Säljö (2000) är denna kunskapssyn grundad av Lev 

Vygotsky (1896-1934).  Enligt Vygotskys teorier utvecklas kunskap och lärande i samspel 

och interaktion människor emellan (Säljö 2000). Vygotsky menar att utbildning kan definieras 

som en anpassning av medärvda erfarenheter från den givna sociala miljön (Vygotsky 1997). 

Den sociala miljön är något som Vygotsky (1997) förklarar som en ständigt föränderlig 

dynamisk process. Det innebär, enligt vår tolkning, att den lärande är aktiv i samspelet och lär 

av andras kunskaper och erfarenheter för att skapa och utveckla sin egen kunskap. Även språk 

och musik utvecklas i samspel och interaktion. Grunden till barns språkliga och musikaliska 

utveckling läggs redan i fosterstadiet och utvecklas sedan genom interaktion med 

vårdnadshavare (Jederlund 2010). Enligt Vygotsky påverkas barnets kunskapsutveckling av 

den rådande kulturen där samspelet sker (Säljö 2000). Om barnet utsätts för det svenska 

språket i sin hemmiljö så är det också detta språk som barnet sedan utvecklar till sitt eget. 

Likaså kommer troligtvis barnet att uppleva musik som något positivt och meningsfullt om 

det växer upp i ett hem där dess musikalitet stimuleras. Säljö (2000) menar att den kultur och 

miljö som barnet vistas i ger också information till barnet i form av värderingar, idéer och 

kunskaper. Detta kan yttra sig genom att barn utvecklar och så småningom använder olika ord 

och formuleringar beroende på vad som tillämpas i barnets hemkultur (ibid.). 
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Som Jederlund (2010) belyste i föregående stycke spelar alltså vårdnadshavare en stor roll för 

barns språkliga och musikaliska utveckling. Enligt Vygotsky är det de vuxna som hjälper 

barnen att etablera de första samspelen med miljön (Vygotsky 1997).  Som samhället ser ut 

idag så är vår upplevelse att flertalet barn tillbringar en stor del av deras vakna tid i förskolan. 

Därför kommer pedagogerna med stor sannolikhet också att spela en stor roll för barnens 

utveckling av språk och musik. Det kan upplevas som problematiskt om pedagoger i 

förskolan inte uppmärksammar sambandet mellan språk och musik, då musiken ger barn fler 

och kompletterande sätt och möjligheter att uttrycka sig och kommunicera med än vad endast 

det talade språket ger dem. Problematiken ligger också i att om barn på förskolan inte får 

möjligheten att tillägna sig kunskap genom sina individuella inlärningsstilar, vilka 

Calissendorff (2006) skriver om, så får inte alla barn samma möjligheter till en effektiv 

inlärning. Pedagoger behöver således ha kunskap om hur verksamheten ska utformas så att 

inlärningssituationer anpassas till varje barn. Självfallet kan pedagogers medvetenhet kring 

musikens språkutvecklande egenskaper skilja sig åt beroende på förskolors olika profileringar. 

Även pedagogers olika syn på och intresse för musik bör kunna göra skillnad på hur och i 

vilken utsträckning de tillämpar musik som språkutvecklande verktyg i förskolan. 

Pedagogernas olika syn på begreppet musik samt deras erfarenheter, kunskaper och 

självsäkerhet inom ämnet bör kunna påverka hur det musikaliska arbetet i förskolan ser ut, 

exempelvis tillgång till instrument, utbudet av sånger, ramsor och rörelser samt lokalernas 

ändamålsenliga utformning. Detta i sin tur påverkar om barnen får möjligheten att utveckla 

sitt talade språk genom musik som språkutvecklande verktyg.  Mot denna bakgrund vill vi 

undersöka hur pedagogers erfarenhet av musik påverkar deras arbete med musik som ett 

språkutvecklande verktyg. Yrkesrelevansen för arbetet ligger i att pedagoger ska inta en mer 

reflekterande inställning till deras arbete med musik som språkutvecklande verktyg i 

förskolan. Det kan också ge en indikator på hur lärarutbildningen bör utformas för att 

blivande förskollärare ska få de teoretiska och praktiska kunskaper inom musik som behövs 

för att ge barnen fler möjligheter att utveckla sitt språk. 
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2.	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet med studien är att bidra med djupare kunskap om hur pedagogers personliga 

erfarenheter av musik påverkar deras syn på musik som språkutvecklande verktyg i förskolan. 

Den frågeställning som vi utgår ifrån är: 

 

Vad finns det för samband mellan pedagogers erfarenheter av musik och deras syn på 

musikens betydelse för barns språkutveckling i förskolan? 

 

Frågeställningen besvaras genom att vi utför och analyserar intervjuer med verksamma 

pedagoger utifrån tidigare forskning och litteratur inom ämnet.    
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3.	  Definition	  av	  centrala	  begrepp	  
Här nedan kommer vi definiera två av arbetets viktiga begrepp, för att ge läsaren en förståelse 

för den tolkning vi utgått ifrån. Dessa begrepp är musik respektive språk. 

 

3.1	  Begreppet	  musik	  

I detta arbete har musik en central roll. Begreppet musik kan tolkas på många sätt. Vi utgår 

från Jederlunds (2011) definition om att musik är rörelse, ljud och puls/rytm. Musik är rörelse 

i fysisk form genom vibrationer som till exempel skapas av stämbanden eller handklappning. 

Dessa vibrationer, som i luften blir vågrörelser/frekvenser, går vidare till hjärnan via örat och 

uppfattas slutligen som ljud. Musikens ljud innefattar den enskilda tonen från en ljudkälla. 

Toner kan både produceras enskilt och tillsammans med andra toner. Pulsen och rytmen är 

själva tidsfaktorn i musiken. Alltså hur delarna, rörelserna och ljuden, tidsmässigt förhåller sig 

till varandra. Det personliga uttrycket, eller intrycket av musik, kan ses som ett fjärde 

grundelement. Detta uppkommer genom aktivt lyssnande av rörelser, ljud och pulser/rytmer 

som tolkas till en helhet och skapar en upplevelse av meningsfullhet. I begreppet musik 

infattas således även ramsor, eftersom de har ett musikaliskt uttryck med rörelse, ljud och 

rytm samt en innebörd. 

 

Bjørkvold (1991), norsk professor i musikvetenskap, har beskrivit ett alternativt sätt att se på 

musik. Han tar sitt avstamp i den grekiska mytologins muser, barn till Zues och Mnemosyne, 

vilka gavs förmågan att behärska de musiska konsterna sång och dans. Bjørkvold förespråkar 

således en vidare betydelse av musik, där musik som musikalisk förmåga endast är en del av 

den musiska helheten som består av bland annat dans, rörelser, känslor, lek och sång. För att 

barn ska lära måste de också ges möjlighet att uttrycka sig på olika sätt såsom med kroppen, 

det verbala språket och sången. Om en komponent försvinner från den musiska helheten så 

förloras också den musiska människan. Även Uddén (2004), filosofie doktor i 

musikpedagogik, talar för det musiska musikbegreppet. Uddén menar att begreppet musik ofta 

förknippas med konstformen musik och därför är missvisande att använda i barnsammanhang. 

Istället är det mer passande att använda begreppen musisk lek eller musiska aktiviteter för att 

inta ett barnperspektiv på musikbegreppet. När vi i detta arbete skriver musik menar vi den 
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musiska helhetssynen på musikaktiviteter med barn som är både muntlig och kroppslig och 

således innefattar sång, rim, ramsor, rörelser och rytmer på olika sätt. 

 

3.2	  Begreppet	  språk	  

Språk kan delas upp i verbalt och icke verbalt språk (Jederlund 2011). Det verbala språket 

består av de ord som vi uttrycker medvetet medan det icke verbala språket består av signaler 

som sänds ut omedvetet. Sådana signaler kan vara tempo, tonfall och kroppsspråk såsom 

gester, miner och blickar. Språket är det främsta medlet för mänsklig kommunikation 

(Ellegård 2012). Ordet kommunikation kommer från det latinska ‘communicare’ och betyder 

‘göra något gemensamt’ eller ‘dela något’ (Jederlund 2011). Kommunikation handlar alltså 

om att dela med sig av en tanke eller upplevelse till en annan människa med hjälp av språket. 

Jederlund (2011) menar att det icke verbala språket ligger mycket nära musikens språk med 

ljud, tonfall, rörelser, mimik, tempo, dynamikförändringar och känslor. Musiken har även ett 

eget skriftspråk med noter och andra symboler som notkunniga kan läsa för att veta vilka 

toner som ska spelas, vilken puls musikstycket ska framföras i samt med vilken rytm, 

dynamik och känslostämning som ska uttryckas (Fagius 2001). I detta arbete innefattar 

språkbegreppet inte musikens skriftspråk. 
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4.	  Tidigare	  forskning	  och	  litteraturgenomgång	  
Under denna del har vi utgått från olika tidskrifter inom det aktuella forskningsfältet samt 

relevant litteratur för att först redogöra för musikens påverkan på barns utveckling. Vi 

kommer vidare att belysa studenters och lärares syn på musikens betydelse. Under rubriken 

Barns språkliga och musikaliska utveckling redogör vi för barns språkliga och musikaliska 

utveckling från foster till skolåldern. Vi kommer också att ta upp begreppen deltagarstrategier 

och lärstilar. Slutligen skriver vi om samspelet mellan den språkliga och musikaliska 

utvecklingen.  

 

4.1	  Musikens	  påverkan	  på	  barns	  utveckling	  

Musik som ett språkutvecklande verktyg är ett ämne som intresserat forskare runt om i 

världen de senaste decennierna (Legg 2009). Studierna har haft olika inriktningar. Ett flertal 

studier har undersökt sambandet mellan barns musikaliska färdigheter och fonologiska 

medvetenhet, det vill säga förmåga att urskilja fonem, språkljud (Hallam 2010). Fonem är 

språkets minsta betydelseskiljande del (Håkansson 1998). Bland andra har forskarna Anvari, 

Trainor Woodside och Levy (2002) genomfört en studie med 100 barn i fyra- och 

femårsåldern från Kanada där ett samband mellan musik och fonologisk medvetenhet och 

läsning visat sig. Forskare har även kommit fram till att musiken har en positiv inverkan på 

barns emotionella, kognitiva, sociala och fysiska utveckling (Harris 2011). Även barnets 

förmåga att uttrycka sig förbättras genom att musiken stimulerar barnets utveckling av 

ordförråd, auditiva förmåga, artikulation och uttal. Dessutom har studier visat att musiken 

även bidrar med ett bättre flyt i talet, stödjer minnesförmågan, uppmärksamheten samt ett 

abstrakt tänkande hos barnen (Harris 2011; Paquette & Rieg 2008). Andra vinster med 

musikundervisning är bättre utvecklad kreativitet, bättre utvecklad koncentrationsförmåga, 

stärkt tankeförmåga, ökad inlärningsmotivation, ökade skolpresentationer, stärkt gruppkänsla, 

generell personlighetsutveckling, påvisbar ökning av förstaklassares ordförråd och förstärkta 

muntliga språkfärdigheter (Antal-Lundström 1996). 
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4.2	  Studenters	  och	  lärares	  syn	  på	  musikens betydelse	  
Kyoung Kim och Kemple (2011) har undersökt vilken inställning blivande förskole- och 

lågstadielärare har till musik. De 65 deltagarna i studien utbildade sig till lärare för barn i de 

yngre åldrarna, från spädbarn upp till årskurs tre, i sydöstra USA. Vid studiens genomförande 

hade ingen av deltagarna läst någon av utbildningens musikkurser. I sin undersökning utgick 

forskarna från fyra huvudfrågor. Vad har de blivande lärarna för tankar kring musikens 

fördelar och betydelse? Vilka grundläggande kunskaper anser de sig ha kring musik? Vad 

finns det för relation mellan lärarnas kunskaper om musik och deras tankar kring musikens 

fördelar och betydelse? Vilka andra faktorer influerar lärarnas inställning till musik? Utifrån 

dessa frågor sammanställde forskarna en enkät som lärarstudenterna skulle fylla i. Då denna 

samlats in och analyserats kategoriserades svaren i tre olika grupper, hög, måttlig och låg 

tilltro till musiken. Ur dessa grupper valdes tre personer ut, en representant från varje grupp. 

Därefter genomfördes intervjuer med dessa lärarstudenter, för att bidra med ett djupare 

innehåll till studien. I sammanställningen av intervjuerna kunde Kyoung Kim och Kemple 

(2011) urskilja fyra faktorer som tycktes påverka de intervjuades svar och inställning till 

musik. De fyra faktorerna var personliga erfarenheter, erfarenheter från verksamheten, kurser 

i lärarutbildningen samt deras tilltro till sin förmåga att genomföra musikaktiviteter. I studien 

hade samtliga lärarstudenter stor tilltro till musikens betydelse i verksamheten med små barn, 

trots att de ännu inte fått någon utbildning i musik. Det fanns också ett samband mellan 

studenternas tilltro till musiken och deras egen musikkunskap. De som hade kunskap om 

musikaliska termer och kunde läsa noter hade i regel större tilltro till musiken. Det visade sig 

också att studenterna framför allt ansåg att musiken hade vinster vad gällde barns sociala och 

emotionella utveckling, men även var av stor betydelse för barns estetiska utveckling och 

livskvalité. Kyoung Kim och Kemple (2011) kom till slutsatsen att lärarstudenterna inte hade 

någon högre tilltro till den egna förmågan vad gäller undervisning inom musik. Denna låga 

nivå av självförtroende kan bero på en bristande kunskap inom ämnet som i sin tur kan bero 

på avsaknaden av en praktisk kunskap, om hur de blivande lärarna ska genomföra diverse 

musikaktiviteter med barnen. Det framkom också att den huvudsakliga källan till 

lärarstudenternas musikaliska kunskaper kom från deras personliga musikaliska bakgrund, 

och inte från lärarutbildningen. Om de blivande lärarna får goda erfarenheter, genom 

grundläggande färdigheter i musik, kan detta öka deras självförtroende och leda till ökad 

förståelse för musikens roll i arbetet med små barn (ibid.). 
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Även Seddon och Biasutti (2008) har genomfört en undersökning vad gäller tilltro till den 

egna förmågan och kunskaper i ämnet musik, bland tre grundskollärare i Italien. I början av 

studien framkom det att lärarna inte hade någon högre tilltro till den egna förmågan, vad 

gäller musikundervisning, utan ansåg att någon specialutbildad lärare skulle sköta detta. 

Deltagarna i studien fick sen lära sig att spela en så kallad tolvtaktsblues på keyboard genom 

en frivillig webbaserad undervisning.  Efter undervisningen kunde samtliga spela denna blues. 

Med denna nya kunskap ökade också lärarnas tilltro till den egna förmågan att undervisa inom 

musik (ibid.). 

 

4.3	  Barns	  språkliga	  samt	  musikaliska	  utveckling	  

Här beskriver vi barnets språkliga och musikaliska utveckling från foster till skolåldern. 

 

4.3.1	  Den	  första	  språkliga	  och	  musikaliska	  utvecklingen	  

Det finns tydliga likheter mellan barns tidiga musikaliska och språkliga utveckling (Chen-

Haftech 1997; Antal-Lundström 1996). Själva utvecklingen av embryots öra börjar redan i 

den sjätte graviditetsveckan (Vist 2006). Då labyrintorganet, ett sinnesorgan i innerörat, 

utvecklats kan fostret uppleva rörelser när det är omkring fyra månader gammalt. Fostret 

börjar sen höra i den femte graviditetsmånaden. Från att fostret är åtta månader kan det också 

komma ihåg dessa hörselintryck. Forskning har visat att barnet, redan vid tre dagars ålder, kan 

känna igen mammans röst. Barnet kan också känna igen dikter och musik som det hört 

upprepade gånger under graviditeten (ibid.). De första ljud som ett nyfött barn producerar är 

enligt flera forskare varken språk eller musik, utan en blandning av de båda, och ett sätt att 

kommunicera (Chen-Hafteck 1997; Harris 2011). Under spädbarnstiden utvecklas barnets 

förmåga att skilja på ljud vad gäller frekvens, intensitet, varaktighet och tempo (Chen-Hafteck 

1997). Barnet börjar också urskilja människors röster från andra ljud i omgivningen. Under 

samma period lär sig barnet dessutom att uppmärksamma känslomässiga signaler och blir 

genom detta medvetet om intonation, tonhöjd och rytm i det barnet hör. Dessa förmågor är 

inte bara viktiga för språkutvecklingen, utan även för barnets musikaliska utveckling (ibid.). 
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4.3.2	  Barnets	  förmusikaliska	  och	  förspråkliga	  utvecklingsfaser	  

Ett barns tidiga förmusikaliska samt förspråkliga utveckling kan delas in fem olika 

utvecklingsfaser (Chen-Hafteck 1997). Det första stadiet, vilket börjar då barnet är nyfött tills 

det är omkring åtta veckor, präglas av reflexmässiga läten, ökande ljud samt gråt. Då barnet är 

mellan åtta och tjugo veckor kännetecknas detta andra stadium av ett ospråkligt joller som 

kallas för “cooing” och skratt. “Cooing” är enligt forskaren en tystare och mer musikalisk 

form av gråt. Dessa ljud börjar i regel med ett kort konsonantliknande ljud som bildas långt 

bak i munnen. Konsonantljudet efterföljs sedan av korta vokalliknande ljud. I detta stadium 

framträder också de första motoriska aktiviteterna som är nödvändiga vid en kommande 

talproduktion. Barnet rör tungan både vertikalt och horisontellt. Samtidigt blir stämbanden 

koordinerade. I detta stadium uppkommer också läpprörelser samtidigt som tungan rör sig 

framåt mot tänderna i munnen. Detta fenomen med tungan kallas för “tongue thrust”. Vid det 

tredje stadiet, från att barnet är tjugo till trettio veckor, kan barnet variera sitt tonläge från 

högt till lågt. Barnet kan också producera tydliga konsonant- och vokalljud. Då barnet är 

omkring tjugo till trettio veckor börjar det att jollra, vilket är det fjärde stadiet. Det 

reduplicerade jollret, vilket oftast är en upprepning av samma stavelse kommer i regel först. 

Detta efterföljs sedan av flerstaviga joller. Det femte och sista stadiet inträffar då barnet är 

omkring nio till arton månader och kallas för det melodiska stadiet. Nu går det att urskilja 

variationer i de ljud som barnet producerar, dessa skillnader finns i melodier, rytm och tonfall. 

I detta stadium ses också de första riktiga tecknen på barnets språkutveckling eftersom det är 

nu som barns språk börjar låta olika beroende på den språkliga miljö de växt upp i. Det eller 

de språk som talas i hemmet påverkar barnets fortsatta språkliga utveckling (ibid.). 

 

4.3.3	  Barnets	  fortsatta	  språkliga	  och	  musikaliska	  utveckling	  

Ett barns språkliga samt musikaliska utveckling kan generellt delas upp i ettåriga faser (Antal-

Lundström 1996). Under det första året härmar barnet språkets melodi och rytm. Efter en tid 

svarar barnet med joller och ett par ord. Forskare har delat upp barns joller i två olika 

kategorier (Szabo 1999). Ett joller är kopplat till barns språkliga utveckling och ett kopplat till 

den musikaliska utvecklingen. Det tonala jollret är kopplat till barnets musikaliska utveckling 

och består av ljud med höga tonhöjder som utgår från ett vokalljud eller några få stavelser. 

Denna typ av joller förekommer endast som svar på musik som barnet hör. Barnet svarar både 

på musiken som är inspelad eller sjungen av någon i barnets omgivning. Det finns även 
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kopplingar mellan utvecklingen av barns tonala joller och barnets tidiga framväxande 

sångförmåga (ibid.). En viktig del i barns språkliga och musikaliska utveckling är interaktion, 

den process där grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra 

(Håkansson 1998). 

 

Enligt Bruner (2002) är den språkliga anpassning som vuxna gör då de pratar med små barn 

också en viktig del inom barns språkutveckling. Barnet är lyhört för vad som sker i 

omgivningen samt har en vilja att anpassa sig till denna. Barnet imiterar vad det observerar, 

både vårdnadshavare och kamrater (ibid.). Barnet upptäcker också relationen mellan ordet och 

dess innebörd (Håkansson 1998). Då barnet förstår denna koppling bildas dess passiva 

ordförråd, rätt om barnet inte än kan formulera ordet lampa. Barnet lär sig tidigt att lyssna 

efter språkets olika fonem (ibid.). 

 

Då barnet är mellan ett och två år talar det genom så kallade ettordssatser (Antal-Lundström 

1996). Genom att barnet härmar språkets olika melodier för exempelvis frågor, påståenden 

eller befallningar lär det sig också att förstå språkets olika uttryck. Inom den musikaliska 

utvecklingen lär sig barnet att upprepa enkla korta melodier utan text. Mellan det andra och 

tredje levnadsåret använder barnet två- och treordssatser. I det talade språket är barnen mer 

försiktiga att härma ord och melodier än i sång. Barnet sjunger i regel renare i melodier utan 

text. I denna tidsperiod börjar barnet också att leka med orden, genom att skapa enkla 

strukturella fraser. Barnet leker också med sången, de kommer på olika musikaliska mönster 

genom att skapa nya grupperingar av toner och rytmer. Vid tre till fyra års ålder talar barnet 

med tre- till fyraordssatser. Ungefär samtidigt börjar de använda sig av personliga pronomen. 

I denna fas kopplas barnens spontansång och berättelser samman i kommunikationen. Detta 

blir en omedveten övning av ljud- och röstuttryck. Språkmönstret är till största delen inlärt då 

barnet är mellan fyra och fem år. Under denna period lär sig barnet gärna nya sånger med 

enkla texter som de kan upprepa. Barnet deltar också i rytm- och rörelselekar. Barnet 

repeterar gärna sånger och talat språk för sig självt med olika formuleringar och tonfall. Vid 

fem till sex års ålder använder barnet allt längre och komplicerade meningar. Barnet har 

kommit så långt i sin språkliga och musikaliska utveckling att de kan delta i allt mer 

komplicerade leksånger med rörelser och i grupp. Under detta stadium bildas också den 

förståelse för sambandet mellan ljud och tecken som ligger till grund för den kommande läs- 

och skrivutvecklingen (ibid.). 
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4.3.4	  Barns	  deltagarstrategier	  och	  lärstilar	  

Att barnet deltar i en aktivitet är grundläggande för lärandet (Vist 2006). Då barnet deltar i 

aktiviteten skapar de ett samband och mening till aktiviteten. Ett barn deltar genom fyra 

deltagarstrategier. Dessa är reception, imitation, identifikation och elaboration. Under 

receptionen intar barnet en mottagarroll. Barnet iakttar och lyssnar. Denna iakttagelse sker 

både av barnets omgivning och av barnets egen roll i den musikaliska situationen. Detta sker 

både emotionellt, kognitivt och kinestetiskt, alltså känslomässigt, intellektuellt samt med 

kropp och rörelser. Barn behöver olika lång tid på sig att observera innan de börjar agera. I 

nästa fas, imitationsfasen, efterliknar barnet de musikaliska handlingar som utförs. Barnet 

härmar istället för att producera, eftersom det inte förekommer någon tolkning eller reflektion 

över den musikaliska aktiviteten som barnet deltar i. Denna imitation är ofta lite fördröjd, 

exempelvis då en flicka sjunger sitt “buff” senare än de andra barnen i sången ”Trollmors 

vaggsång” eftersom hon är så upptagen att se på när de andra barnen sjunger “buff”. Denna 

imitation kan också ske före de andra barnen, om sången har ett spännande slut som barnet är 

exalterat över att komma fram till. Barnet är alltså i denna fas inte intresserat av ett 

musikaliskt helhetsuttryck, utan bara av vissa intressanta delar i de sånger som de återger. För 

att barnen ska nå till den tredje fasen, identifikationsfasen, måste deras deltagande bli 

musikaliskt meningsfullt. Med detta menas att barnet får en inre och mer helhetlig förståelse 

för musikens meningsaspekter. Vist (2006) använder sig av uttrycket att barnen ska “bebo” 

musiken, leva sig in i den och göra den till sin egen. Denna identifikation kan jämföras med 

barnets förmåga att likställa sig med en annan människa. På så sätt utvecklas den empatiska 

förmågan att leva sig in i en annan människas tankar och känslor eller möjligheten att inta 

rollen som någon annan. Elaboration handlar om barnets sökande efter något nytt och oväntat 

i musiken. Barnet vill frigöra sig och skapa något eget, till exempel genom improvisation. 

Som exempel på detta nämner Vist (2006) en fyraårig kille som i dansen släpper den vuxnes 

hand och skapar egna rörelser till musiken. Improvisation handlar om att ge uttryck för 

personlig förståelse och inlevelse i musiken genom att uttrycka sig på ett nytt sätt i det givna 

sammanhanget (ibid.).  

 

Dessa deltagarstrategier kan kopplas till barns olika lärstilar som enligt Calissendorff (2006) 

handlar om hur ett barn kommer ihåg ny och svår information. Författaren har utgått från 

makarna Dunns lärstilsmodell, vilken består av olika faktorer som tillsammans ger en 

teoretisk förklaring till barns lärande. Dunns lärstilsmodell är uppdelad i fem kategorier. 
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Dessa kategorier handlar om de miljömässiga, sociala, emotionella, psykologiska och 

fysiologiska faktorerna som påverkar barns inlärning. Miljömässiga faktorer infattar 

information om ljudnivå, temperatur, ljusstyrka samt rumslig design. De sociala faktorerna 

beskriver om barnet i inlärningssituationen lär sig genom att sitta ensamma, i par eller i 

mindre grupper. De emotionella faktorerna handlar om uthållighet, ansvar och struktur. 

Psykologiska faktorer beskriver hur barnet bearbetar informationen och slutligen visar de 

fysiologiska faktorerna barnets perceptuella styrkor. Den perceptuella styrkan handlar om 

vilket sinne barnet helst lär genom. De barn som är visuella lär helst genom att titta och 

observera hur andra gör. Barn som är auditiva lär sig genom att lyssna till instruktioner. 

Taktila barn lär sig bäst genom att vidröra föremålen med sina händer och Kinestetiska barn 

lär sig genom att röra på sig. Calissendorff (2006) skriver vidare att små barn ofta lär sig på 

ett taktilt eller kinestetiskt sätt. Varje barn har en individuell lärstil som handlar om var, när, 

hur, med vilka och genom vilket sinne barnet helst lär sig. Det är därför viktigt att pedagoger 

är medvetna om varje barns individuella lärstil för att anpassa inlärningssituationen efter 

denna, för att inlärningen ska bli så effektiv som möjligt (ibid.).  

 

4.4	  Samspel	  mellan	  barns	  språkliga	  och	  musikaliska utveckling	  
Både den musikaliska och språkliga utvecklingen är något som tidigt kan stimuleras hos 

barnet (Szabo 1999). De språkliga processerna är väl kartlagda i hjärnan (Fagius 2001). 

Därför finns det skäl att jämföra dessa kunskaper med det forskarna känner till om musikens 

kartläggning i hjärnan. Både musik och språk är så kallade kommunikativa processer som 

innehåller fonetiska, syntaktiska och semantiska komponenter vilka utvecklas tidigt i livet och 

är socialt interaktiva medier (Szabo 1999). Fonetik handlar om vetenskapen om talljuden. De 

syntaktiska komponenterna beskriver hur orden sammanställs till meningar. Enligt Fagius 

(2001) handlar syntax således om språkets grammatiska regler. Semantiken belyser språkets 

betydelse eller mening (Dahl 2013). Barnet tar efter och lär sig av det eller de språk som 

omger dem (Fagius 2001). På detta sätt lär sig barnet sitt eller sina förstaspråk och att hantera 

språket på ett obehindrat sätt. Men alla barn utvecklar inte samma musikaliska förmåga, 

eftersom barnet inte använder sig av musiken i samma utsträckning som det tillämpar språket. 

Musiken omfattar också fler dimensioner än språket som exempelvis tonhöjd, tonföljd och 

rytm. De språkliga områdena i hjärnan som tidigare ansågs vara förknippat endast med det 

talade språket har visat sig också vara aktivt även då barnet utövar musik (Fagius 2001; 

Trollinger 2010). Då barnet lyssnar på musik, lyssnar det i första hand efter låtens melodi 
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(Fagius 2001). Barnet kan också lyssna på och utöva musik på olika sätt, genom spontansång i 

lek eller offentligt i grupp. Musikens olika dimensioner gör att stora delar av hjärnan är aktiva 

i anslutning till musik. De processer i hjärnan som är aktiva då barnet deltar i musikala 

sammanhang är först barnets minne. Detta aktiveras då barnet lyssnar för att höra och känna 

igen musiken. Sen tolkar och analyserar barnet vad det hör. Barnet kan också beröras 

känslomässigt av musiken. Vissa barn har även tillägnat sig kunskapen att läsa noter. Då 

barnet sen utövar musik sker detta genom en ljudning i sången. Barnet kombinerar musiken 

med språket. Motoriska aktiviteter skapas genom att barnet spelar med eller klappar takten till 

musiken. När detta sker uppstår det en samordning mellan barnets mun och andra kroppsdelar 

såsom händer och fötter. Barnet kan sedan improvisera för att skapa nya musikidéer (ibid.). 
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5.	  Teori	  -‐	  sociokulturellt	  perspektiv	  på	  lärande	  
I detta arbete utgår vi ifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Vi redovisar i detta 

kapitel vårt teoretiska perspektiv eftersom detta påverkar hur vi senare kommer att tolka 

pedagogernas svar på våra intervjufrågor. För att tolka pedagogers svar om deras syn på 

lärande måste vi således utgå från en teori som behandlar lärande. Vår studies forskningsfråga 

hänger tätt samman med den teoretiska utgångspunkten i detta arbete eftersom denna 

frågeställning handlar om pedagogernas syn på lärande, alltså synen på hur barn lär språk 

genom musik.  I analysen av pedagogernas svar kommer vi främst att tolka dem utifrån vad 

Säljö (2000) skriver om det sociokulturella perspektivet, vilket är grundat av den sovjetiska 

psykologen Lev S Vygotsky. Det är alltså från Säljös tolkningar som vi framförallt tar 

avstamp i vår redogörelse för det sociokulturella perspektivet på lärande.  

 

5.1	  Det	  sociokulturella	  perspektivet	  

Det sociokulturella perspektivet på lärande beskrivas som att lärande sker i samspel och 

interaktion, alltså processer där individer och grupper påverkar varandra (Säljö 2000). Genom 

kommunikationen i interaktionen bildas kunskap. Den kunskap som konstrueras är beroende 

av den kultur man är en del av. Det vill säga att kunskapen som skapas kommer att variera 

beroende av tid och plats samt de krav och möjligheter som råder. Språket och dess 

kommunikativa funktion är således tämligen avgörande för lärande enligt det sociokulturella 

perspektivet. Det sociokulturella lärandet har också artefakter, kulturella redskap eller 

verktyg, till hjälp för att utveckla kunskap. Redskapen kan vara både fysiska eller 

intellektuella. Språket är det viktigaste exemplet på ett intellektuellt redskap, medan alla 

mänskligt formade föremål som vi omgärdas av i vardagen är fysiska redskap. Redskapens 

funktion har genom kommunikation förts vidare och utvecklats till vad de är idag och 

kommer med största sannolikhet utvecklas och förändras med tiden då kulturen ställer andra 

krav på deras funktion (ibid.). 
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5.2	  Språk,	  kommunikation,	  lärande	  och	  kultur	  

En vedertagen syn på lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv innebär att psykologiska 

processer som tänkande, talande, lärande, emotioner samt vilja ses som aktiviteter och inte 

endast som något ur en inre mental idévärld (Strandberg 2007). De psykologiska processerna 

har alltså sin grund i människans faktiska och praktiska liv. Det är vad människan gör som är 

grundläggande för utvecklingen och inte vad som finns i huvudet. De aktiviteter som enligt 

Vygotsky leder till lärande har enligt honom specifika kännetecken. Det första handlar om de 

sociala aspekterna. Den individuella kunskapen kommer ifrån olika former av interaktioner 

med andra människor. Det inre tänkandet härstammar alltså från ett yttre tänkande 

tillsammans med andra. Mediering är det andra kännetecknet och kan ses hjälpmedel, genom 

vilka vi möter världen. Det tredje nyckelordet, handlar om att aktiviteten är situerad, det vill 

säga utspelar sig på en bestämd plats eller situation. Kreativiteten är det fjärde kännetecknet 

på aktiviteter som leder till lärande. Genom kreativiteten omskapar människor nya relationer, 

hjälpmedel och situationer för lärande (ibid.). Det är alltså inte själva aktiviteten i sig som ger 

kunskap, utan kunskapen utvecklas genom de beskrivningar och analyser som människor gör 

av aktiviteter (Säljö 2000). Språket är en grundsten i dessa dialoger kring aktiviteter. Detta 

återspeglar vad vi lärt oss i utbildningen, att vi inte endast kan lära genom att göra utan vi 

måste också samtala och analysera kring det vi gör. Kunskap konstrueras av individen, och är 

därför inte en kopia av världen (Säljö 2000). 

 

Kultur är den av människan formade miljö, artefakter och modeller där mänskligt samspel 

sker (Strandberg 2007). Kulturen kan således vara både materiell och immateriell (Säljö 

2000). Människan är i sin tur en kulturvarelse på grund av samspelet med andra i vardagliga 

aktiviteter. Människan föds in i denna kultur, skapad av andra människor med deras tidigare 

historia, erfarenheter, kunskaper, tankemodeller, traditioner och värderingar (Strandberg 

2007), alltså immateriella kulturaspekter. De materiella delarna av kulturen består exempelvis 

av föremål som mobiltelefoner, transportmedel samt organisationer. I denna kultur har 

människan också skapat relationsmönster, verksamhetsformer och artefakter. Kulturen är 

också ständigt i förändring, påverkad av varje människas rörelse inom denna. Saker läggs till, 

försvinner, förstärks eller jämnas ut (ibid.). 
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5.3	  Mediering	  

Inom det sociokulturella perspektivet är mediering ett centralt begrepp. Ordet mediering 

kommer från tyskans ’vermittlung’ vilket betyder förmedling (Säljö 2000), att något lärs 

genom något annat. Kulturella verktyg hjälper oss att mediera, förmedla, lärande. Språket är 

ett exempel på ett medierande verktyg. Mediering kan, förutom genom verktyg, ske med hjälp 

av tecken, språk och andra människor (Strandberg 2007). Mediering är alltså ett sätt för 

människan att relatera till och tolka världen. I detta arbete utgår vi från musik som ett 

medierande verktyg, vilket förmedlar språkkunskaper till barnen. Kulturella verktyg är en del 

av människans tänkande och handlande men verktygen är inte användbara i sig själva utan 

fungerar bara tillsammans med människans intellekt (ibid.). 
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6.	  Metod	  
I detta kapitel följer en beskrivning av vårt arbetssätt. Vi har använt oss av en kvalitativ 

metod, hermeneutisk ansats samt semistrukturerade intervjuer. Vidare har vi beskrivit de 

forskningsetiska överväganden vi gjort, urvalet av respondenter, genomförande av intervjuer 

samt hur vi har bearbetat och analyserat dessa. Vi har också redogjort för intervjuns validitet 

samt slutligen ett stycke som handlar om metodkritik.  

 

6.1	  Kvalitativ	  metod	  

Eftersom syftet med detta arbete är att undersöka vad det finns för samband mellan 

pedagogers personliga erfarenheter av musik och deras syn på musikens betydelse för barns 

språkutveckling i förskolan har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod vid insamlingen 

av data. Vi är alltså inte ute efter att samla in mätbara statistiska uppgifter som i en kvantitativ 

metod. Däremot är vi ute efter en djupare förståelse av pedagogernas tankar och erfarenheter 

kring syftesfrågan. Detta gör vi genom intervjuer av fem respondenter. Den viktigaste skillnad 

mellan de två metoderna är hur forskaren förhåller sig till siffror och statistik (Holme och 

Solvang 1997). Skillnaden mellan kvalitativ respektive kvantitativ metod är dock ett 

omdiskuterat ämne (Bryman 2011). Den kvalitativa forskningsmetoden kan inte avgränsas till 

avgränsade steg eller faser i forskningsprocessen, vilket kan göras med den kvantitativa 

metoden. 

 

6.2	  Hermeneutisk	  ansats	  

Detta arbete har också sin utgångspunkt i en hermeneutisk ansats. Begreppet hermeneutik står 

för tolkningslära (Grønmo 2004). Denna ansats har som syfte att förstå ett innehålls innebörd 

och genomförs över ett brett spektrum av områden inom samhällsvetenskapliga 

ämnesområden. En hermeneutik ansats görs på ett brett underlag, i ett stort sammanhang och 

med en vid tolkningsgrad. Inga fenomen kan alltså förstås utan den helhet de befinner sig i, 

fenomenen är alltså kontextberoende. I den hermeneutiska ansatsen lägger forskaren fokus på 

den egna tolkningen av respondenten och dess synpunkter. Däremot är respondentens 

intentioner viktiga för att förstå handlingens innebörd. Det läggs också stor vikt på forskarens 

generella förförståelse innan studiens genomförande. Denna förförståelse infattar faktorer som 
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forskarens egna erfarenheter, betraktelsesätt, resultat från tidigare forskning, fackmässiga 

begrepp och teoretiska referensramar. Alltså anses all förståelse i detta fall vara baserad på en 

förförståelse (ibid.). 

 

6.3	  Intervju	  som	  metod	  

Som metod har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Denna intervjuform 

innebär att forskaren har utformat frågor innan intervjutillfället men som kan kompletteras 

med följdfrågor under intervjun. Till intervjuerna har vi således utformat en intervjuguide 

med två olika huvudteman, som speglar arbetets syfte. Det första temat berör pedagogens 

erfarenheter kring musik och det andra handlar om pedagogens tankar kring musik som ett 

språkutvecklande verktyg i förskolan. Intervjumetoden passade bra att använda då vi ville ge 

respondenterna stor möjlighet att fritt berätta om deras erfarenheter och tankar kring musik 

och språkutveckling. 

 

6.4	  Forskningsetiska	  överväganden	  

Det finns fyra grundläggande individskyddskrav som forskare bör tillämpa vid genomförande 

av studier (Vetenskapsrådet 2002). Det första kravet är informationskravet. Forskaren ska 

informera respondenten om vilken uppgift han eller hon har i projektet samt ge information 

om vad som förväntas av dem. Enligt Vetenskapsrådet (2002) är samtyckeskravet det andra 

kravet som ska uppfyllas. Detta krav handlar om att forskaren ska inhämta respondenternas 

samtycke kring intervjuerna genomförande, både före och under intervjutillfället. 

Respondenten har rätt att avbryta sin medverkan om de vill, utan att detta ska ge några 

negativa effekter för dem (ibid.). Vi har informerat respondenterna om syftet med vårt arbete 

muntligt för att sedan skicka ut ett brev innan genomförandet av intervjun. I brevet står också 

att respondenten har rätt att avsluta intervjun om han eller hon inte längre samtycker till att 

genomföra denna. Enligt Vetenskapsrådet (2002) är konfidentialitetskravet det tredje kravet 

som forskaren ska uppfylla. För forskaren innebär detta krav att respondenterna ska 

anonymiseras och att den insamlade datan inte används på ett sådant sätt att läsaren kan 

identifiera respondenten. De uppgifter som forskaren har om respondenternas identitet ska 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (ibid.). Vi uppfyller detta krav 
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genom att ge respondenterna fiktiva namn och att ljudfilerna från intervjun förvaras på ett 

sådant sätt att inga andra än vi har tillgång till dem tills dess att de raderas. Slutligen är det 

fjärde kravet nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Forskaren får inte låna ut insamlad data 

från respondenter till ickevetenskapliga syften. Dessa data får inte heller användas till beslut 

eller åtgärder som påverkar respondenten (ibid.). Detta uppfylls genom att vi inte lämnar 

vidare respondenternas uppgifter till andra. Vi har även informerat respondenterna kring det 

tredje och fjärde kravet i det utskickade brevet. Där står också att arbetet läggs ut på databasen 

DiVa, Digitala Vetenskapliga Arkivet. 

 

6.5	  Urval	  

Vi har valt respondenter som vi kommit i kontakt med under vår utbildning. Vi har 

eftersträvat en spridning när det gäller respondenternas åldrar, utbildningar, yrkesmässiga 

erfarenheter samt arbetsplatser. 

 

Fyra av våra fem respondenter är utbildade förskollärare. Den femte respondenten är utbildad 

barnskötare. Bland våra respondenter förekommer det en åldersmässig spridning från 24 till 

64 år. Deras erfarenheter inom förskolyrket är också varierande. Samtliga respondenter är 

kvinnor, vilket också ger en karakterisering av yrkesgruppen. Vi har valt att välja 

respondenter från två förskolor i en medelstor kommun i södra Sverige. Vi ville genom detta 

undvika att redovisa en allt för ensidig bild av hur pedagoger arbetar med musik på förskolan. 

På den ena förskolan har majoriteten av barnen svenska som förstaspråk och på den andra har 

majoriteten av barnen svenska som andraspråk. Våra respondenter är verksamma bland alla 

åldersgrupper inom förskolan, det vill säga att barnen är från ett till fem år. 

 

6.6	  Genomförande	  av	  intervjuer	  

Inför intervjuerna kontaktades de fem utvalda respondenterna muntligt. De fem respondenter 

fick i anslutning till intervjun varsitt brev med en presentation av vårt arbete samt syftet med 

intervjuerna, vilket föreslås av Widerberg (2002). I brevet presenterades också de 

grundläggande forskningsetiska kraven som följs i detta arbete. Brevet finns bifogat i Bilaga 

A. Vid intervjuns början informerades respondenterna på nytt om ramarna kring intervjun 
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som enligt Lantz (2007) bör belysa den beräknade tidsåtgången och hur resultaten sedan 

skulle dokumenteras. Vi informerade också om de etiska ramarna, att respondentens 

anonymiserades och hade rätt att avbryta intervjun då de ville. Därefter fortsatte vi intervjun 

genom att ta reda på respondentens bakgrundsvariabler, alltså ålder, kön, utbildning och 

nuvarande befattning. Syftet med att inleda med dessa frågor var också att skapa ett 

avslappnat och positivt klimat för resterande intervju. I intervjun utgick vi sedan från två 

huvudteman vilka bestod av öppna frågeställningar. Vi hade också förberett mer detaljerade 

följdfrågor. Tanken var att vi skulle ställa följdfrågor i relation till de svar vi fick från 

respondenten. Dock strävade vi efter att följa intervjuguiden för att intervjun inte skulle skifta 

fokus. Denna finns bifogad i Bilaga B. 

 

Fyra av de fem intervjuerna var fördelade över tre dagar, två intervjuer en av dagarna, en 

intervju den andra dagen samt en intervju på tredje dagen. Tiderna för intervjuerna avtalades 

via telefon och bestämdes till tider inom pedagogernas ordinarie arbetstider som passade för 

dem. Intervjuerna genomfördes på respondenternas respektive avdelningar, fast i rum som 

inte nyttjades för tillfället. Den femte intervjun fick slutligen genomföras genom mejl, då 

denna intervju inte kunnat genomföras på förskolan på grund av personalbrist samt sjukdom. 

 

6.7	  Bearbetning	  och	  analys	  

Direkt efter intervjuerna gick vi igenom och antecknade kortfattat tankar och känslor som 

uppkommit under intervjun, sådant som är svårt att framkalla i efterhand eftersom de är 

bundna till intervjusituationen. Därefter transkriberade vi de inspelade intervjuerna ordagrant 

och med notiser om pauser, intervjupersonernas gester och eventuella störningar. Detta 

skedde tätt inpå intervjutillfällena. Redan under transkriberingen blev vi mer bekanta med det 

material vi samlat in. Därefter läste vi igenom det transkriberade materialet ett flertal gånger 

för att få större grepp om innehållet. Under dessa genomläsningar skrev vi också anteckningar 

om de likheter samt olikheter vi fann i respondenternas svar. Svaren kategoriserades sedan 

efter arbetes olika huvudteman, de teman som behövs för att besvara vår frågeställning. Dessa 

teman var i sin tur uppdelade i delteman. Svaren analyserades utifrån vår teori, det vill säga 

det sociokulturella perspektivet, samt tidigare forskning och litteratur. I presentationen av 

svaren har vi försökt välja de mest relevanta svaren för att ge en rättvis bild av 
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respondenternas svar utan att fragmentera svaren eller ta dem ut sitt sammanhang. Vi har 

också strävat efter att ge utrymme till alla respondenters tankar i vårt arbete. 

 

6.8	  Validitet	  

Detta begrepp svarar på om den insamlade datan är relevant för studiens syfte (Grønmo 

2004). Validitet handlar mer specifikt om kvaliteten på insamlad data. Alltså om hur forskaren 

mäter, observerar och identifierar det som ska undersökas i relation till forskningsfrågan 

(Bryman 2011). Det finns två typer av validitet, intern och extern. Den interna belyser 

kopplingen mellan forskarens teoretiska utgångspunkt och hur forskaren sen tolkar datan 

utifrån denna. Extern validitet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras i 

förhållande till andra sociala miljöer och situationer (ibid.). 

Till intervjuerna formulerade vi relevanta frågor i förhållande till studiens syfte. Vi valde sen 

att dela upp frågorna i två teman, kopplade till studiens frågeställning. Eftersom vi gjorde 

denna intervjuguide fick vi också relevanta svar. Då vi sedan tolkade svaren utgick vi från 

vårt teoretiska perspektiv, det sociokulturella perspektivet. På detta vis har vi alltså uppfyllt 

den interna validiteten. Den externa validiteten är problematisk att uppfylla, eftersom det är 

svårt att generalisera en kvalitativ studie då varje respondent och intervjusituation är unik 

(Bryman 2011). 

 

6.9	  Metodkritik	  

Att använda intervjuer som metod medför både ett antal positiva och negativa följder. 

Eftersom vi endast använder oss av fem respondenter så blir det i regel svårt att dra några 

generella slutsatser av resultatet enligt Bryman (2011). Kvalitativa metoder kritiseras också 

för att de ofta bygger på forskares osystematiska uppfattningar och tolkningar av vad som är 

viktigt och betydelsefullt och på så vis inte är garanterat objektiva. Dessutom är det svårt att 

replikera kvalitativa metoder då respondenterna är unika individer samt att det är upp till 

forskaren att bestämma hur arbetet ska gå vidare och vad som ska fördjupas (ibid.). Eftersom 

intervju som metod bygger på kommunikation mellan respondent och forskare kommer den 

information som kommer fram i intervjun att vara beroende av hur samspelet mellan 

respondenten och forskaren artar sig (Grønmo 2004). Detta kan ha påverkat resultatet i både 
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positiv och negativ riktning. Samtalsklimatet var, tack vare vår bekantskap med 

respondenterna, tryggt och positivt under hela intervjuerna, men det är också en risk att 

respondenterna anpassar sina svar efter hur de tror att vi vill ha svar. Grønmo (2004) skriver 

vidare att forskaren också kan påverka respondentens svar genom att uppträda eller se ut på 

ett sätt som gör att respondenten svarar på ett visst sätt. Även forskarens sätt att ställa frågor 

kan påverka respondentens svar. Ytterligare en negativ aspekt med metoden är att 

respondentens vilja att bli sedd på ett speciellt sätt kan påverka hur respondenten svarar på 

frågorna. Att genomföra intervjuer med öppna intervjufrågor ställer höga krav på den som 

intervjuar eftersom intervjuaren måste hålla fokus under pågående utfrågning och ha en 

känsla för vad som är viktigt och som ska fördjupas (ibid.). 

 

Till de positiva aspekterna hör att respondenterna fritt utifrån intervjufrågorna kan uttrycka 

sina tankar, erfarenheter och känslor kring det specifika ämnet (Holme & Solvang 1997). Då 

intervjusituationen liknar ett vanligt samtal är det en metod där forskaren styr situationen 

förhållandevis lite. Forskaren har även möjlighet att be respondenten att förtydliga svar som 

var otydliga, både direkt under intervjun eller i en eventuell uppföljande intervju (ibid.). 

 

Intervjumetoden ställer stora krav på oss som intervjuar och eftersom vi inte är några vana 

intervjuare så hade vi med mer erfarenhet kunnat ställa bättre följdfrågor utan att det blir 

ledande frågor som påverkar respondenternas svar. Enligt den hermeneutiska ansatsen läggs 

också mycket fokus på forskarnas, alltså våra, tolkningar av respondenternas svar. Eftersom 

dessa tolkningar bygger på våra individuella erfarenheter, betraktelsesätt, läst litteratur, 

fackmässiga begrepp samt teoretiska referensramar påverkas vår tolkning av respondenternas 

svar av våra så kallade förkunskaper. Om våra förkunskaper inte överensstämmer med 

respondenternas förkunskaper kan detta leda till feltolkningar av intervjusvaren. En 

feltolkning av respondenternas tankar kan i sin tur leda till att vi missar innebörden med deras 

handlande. Våra förkunskaper kan också medföra att vi missar att fördjupa oss i vissa av 

respondenternas svar som vi på grund av våra förkunskaper inte finner viktiga. 

 

Vi är medvetna om att en kombination av metoderna intervju och deltagande observation hade 

varit att föredra för att säkerställa att respondenterna arbetar så som de berättar i intervjuerna. 

Med endast intervju som metod så måste vi utgå från att de svar vi får från respondenterna 
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överensstämmer med verkligheten. Dock valde vi att endast använda intervjuer i denna studie 

på grund av den tidsram vi hade till förfogande för detta arbete. 

 

Då de respondenter vi intervjuar endast kommer från två förskolor kommer resultatet inte att 

vara representativt för landets förskolor. Med fler förskolor representerade i studien skulle 

också resultatet bli mer tillförlitligt, dock var det inte möjligt för oss att få kontakt med 

respondenter från fler förskolor under tiden då studien genomfördes. 
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7.	  Resultat	  

I detta kapitel presenterar vi först våra fem respondenter, alltså de fem pedagoger vi hade valt 

att intervjua. Som vi skrev under Intervju som metod (6.3) har vi valt att dela upp intervjuerna 

och nu även resultatet i två huvudteman: Pedagogernas erfarenheter av musik och 

pedagogernas syn på musikens betydelse för barns språkutveckling i förskolan. Våra 

huvudteman är alltså kopplade till arbetets syfte och frågeställning. 

 

7.1	  Presentation	  av	  pedagogerna	  

Vi har valt att ge våra pedagoger fiktiva namn, som en del av anonymitetskravet. De namn vi 

valt att använda oss av är Anna, Bella, Cilla, Disa och Emma. 

 

Anna är en kvinna på 64 år. Hon har arbetat med barn under största delen av sitt 

yrkesverksamma liv. Under läsåret 1990 till 1991 gick Anna en ettårig barnskötarutbildning. 

Hon fick jobb på förskola direkt efter avslutad utbildning och har jobbat inom förskolan sen 

dess. Nu arbetar Anna på en småbarnsavdelning, i en förskola som ligger i ett villatätt 

område. De tolv barnen på avdelningen är mellan ett och tre år. 

 

Bella är en kvinna på 36 år. Hon studerade till förskollärare under läsåren 2000 till 2003. Från 

att hon tog sin examen har hon arbetat som förskollärare. Bella arbetar på samma 

småbarnsavdelning som Anna. 

 

Cilla är en kvinna på 53 år. Hon gick en tvåårig högskoleutbildning till förskollärare under 

åren 1978 till 1980. Utbildningen föregicks av ett halvårs ”förpraktik”. Cilla har arbetat som 

förskollärare från att hon tog sin examen. Cilla arbetar på samma avdelning som Anna och 

Bella. Cilla är den på avdelningen som spelar gitarr, vilket hon gör på diverse sångsamlingar.   

 

Disa är en kvinna på 24 år. Hon avslutade den tre och ett halvt års långa utbildningen till 

förskollärare år 2011. Sedan en vecka innan examen har Disa jobbat som förskollärare. Nu 

arbetar Disa på en treårsavdelning på en förskola som ligger i ett hyreshusområde. 

Majoriteten av de 18 barnen på avdelningen har svenska som andraspråk. 
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Emma är en kvinna på 34 år. Hon studerade till förskollärare med inriktningen språk och 

mångkultur mellan åren 2001 till 2004. Emma har arbetat som förskollärare sen avslutat 

utbildning. Nu arbetar Emma på samma förskola som Disa, fast på en tre- till femårsavdelning 

med 20 barn. Majoriteten av dessa barn har också svenska som andraspråk. 

 

7.2	  Pedagogernas	  erfarenheter	  av	  musik	  

Här kommer vi att belysa det första huvudtemat med hjälp av minde delteman. Dessa är 

Musik enligt pedagogerna, Pedagogernas personliga erfarenheter av musik samt 

Pedagogernas förmåga att använda musik som uttryckssätt i verksamheten. 

 

7.2.1	  Musik	  enligt	  pedagogerna	  

Vid intervjuerna valde vi att be pedagogerna förklara begreppet musik, vad musik är för dem. 

Detta tyckte vi var viktigt eftersom vi trodde att pedagogernas syn på musik påverkade hur de 

svarade på följande frågor under intervjun. 

 

Pedagogernas svar om vad begreppet musik innefattar är förhållandevis enhetliga, det är 

således ingen av pedagogerna som tycks ha någon utstickande syn på musikbegreppet. 

Samtliga av pedagogerna tog upp ett eller flera av begreppen rytm, takt och melodi då de 

beskriver musik: 

 

Cilla: Oj då… jaa, var börjar man, det är ju, ja, musik är ju nån slags melodi i alla 

fall… en rytm eller… mm, rytm eller melodi kan man väl säga då. 

 

Anna: Och det är ju bara med våra små ett-tvååringar, de slår med en pinne… eller 

slår med händerna så har de ju takten. 

 

Rörelse och kroppskännedom är också begrepp som större delen av gruppen pedagoger 

förknippar med musik. Även sången något som majoriteten av pedagogerna ser som en 
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central del av musikbegreppet. 

 

Bella: Musik för mig är noter, rörelser, sjunga. 

 

Musik kan också vara att lyssna enligt tre pedagoger, två av dem beskriver lyssnandet som en 

aktiv handling, dels då barnet lyssnar på musiken för att kunna sjunga efter med samma 

melodi och dels att lyssna till olika delar av musiken som en takt eller ackompanjemang i 

bakgrunden. Musik kan också förmedla känslor såsom glädje, lugn, behag och energi enligt 

tre av pedagogerna. Dessa känslor, menar pedagogerna, påverkar också barnen psykiskt och 

fysiskt genom att barnen anpassar sin sinnesstämning efter musiken. 

 

Disa: Glädje, alltså man kan ju... det är inte bara glädje, hur man mår själv det styr 

mycket vad man lyssnar på. Känslor kan man sammanfatta det som. 

 

Anna: Det kan vara lugn och sirlig [musik] också och då går de [barnen] såhär då 

[visar med kroppsspråket hur hon sjunker ihop och blir lugn] och sen upp och 

hoppa, så de är musiken själva, barnen. 

 

I musikbegreppet inkluderar även tre pedagoger redskap såsom olika musikinstrument, röster, 

barnvisor samt olika medier som radio och kassettband. Tre av pedagogerna nämnde 

musikens språkliga dimension som texter och lek med ord. Slutligen togs också musikens 

lärandedimension upp av två av pedagogerna, dels som att lära sig texter genom att sjunga 

och dels som ett verktyg för inlärning i en vidare bemärkelse. Detta kunde exempelvis handla 

om grammatiska regler i det svenska språket. 

 

Emma: Barnen böjer ju svenska språket då de sjunger utan att tänka på varför. 

Varför sjunger jag “satt i granen”? Jag sjunger ju inte “sitta i granen”. 
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7.2.2	  Pedagogernas	  personliga	  erfarenheter	  av	  musik	  

Under intervjuerna frågade vi pedagogerna vad de har för personliga erfarenheter av musik. 

Vi ville veta om deras erfarenheter både under deras uppväxt och som vuxna. Detta område är 

relevant för vårt arbete eftersom vi undersöker sambandet mellan pedagogernas erfarenheter 

av musik och deras syn på musik som språkutvecklande verktyg. 

 

Samtliga pedagoger berättar att de lyssnat mycket på musik i sin barndom, tre av dem nämner 

specifikt radion som källan till musik. Alla pedagogerna håller fram en av föräldrarna eller 

annan familjemedlem som de upplevt musikaliska under sin uppväxt, men dessa 

familjemedlemmar påverkade inte pedagogerna till ett eget musikaliskt utövande. 

Musikutövandet i hemmet tycks ha varit varierande, från att inte utöva något alls till att 

musikutövandet har haft en stor roll i familjen. Under skoltiden är det två av pedagogerna, 

Bella och Cilla, som sjungit i kyrkokören och Cilla började i samma ålder spela gitarr. Cilla 

spelar fortfarande gitarr som vuxen. 

 

Bella: Ja då var jag ju med i kyrkokören och sjöng… och, hemma var det väl mest 

att lyssna på radio och så fick man lite klassiskt från ena föräldern och så där och… 

 

Cilla: Min mamma hade en gitarr, så att hon hade nån spelbok där man liksom 

kunde se ackorden uppritade då så man fick sitta och trycka, och det var stålsträngar 

och jättehårt att trycka. Och så var det en kompis också som kunde lite då så vi satt 

och klinkade och lärde oss så, på det viset då. 

 

Emma: Nåt musikaliskt hem kommer jag inte ifrån direkt. Mamma kom in på Adolf 

Fredriks musikskola som liten, så hon är musikalisk men inget vi märkte av när vi 

var små. 

 

I grundskolan gavs också fyra av pedagogerna möjlighet att spela ett instrument, blockflöjt 

och tvärflöjt, men en av dessa pedagoger deltog inte i undervisningen. Flöjtundervisningen 

möjliggjorde för pedagogerna att lära sig noter och att själva få utöva musik. Dock är det 
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ingen av pedagogerna som upprätthållit sina flöjtkunskaper. En av pedagogerna, Emma, har 

lärt sig att spela gitarr som vuxen genom studier på folkhögskola. 

 

Fyra av pedagogerna berättade om att de haft lite musik under sin utbildning till förskollärare 

eller barnskötare. Två av dem, Anna och Cilla, återger att de hade musikundervisning 

kontinuerligt under hela utbildningen på ett respektive två år. De två andra, Bella och Disa, 

hade endast musikundervisning som en liten del av andra kurser och Bella uttrycker en 

önskan att de allmänna kurserna i utbildningen skulle innehållit mer praktisk undervisning i 

musik. Ingen av pedagogerna har valt att läsa extra musikkurser under utbildningen. 

 

Bella: Nä man saknar ju lite den praktiska övningen, det vill man ju gärna ha i 

utbildningen också att inte bara det teoretiska, utan… att man kan sjunga och… 

göra annat sånt även på utbildningen, och spela instrument, även om man inte då 

väljer kursen. 

 

Pedagogernas erfarenheter av musik som vuxna består mest av att lyssna på musik, det uppger 

fyra av fem pedagoger. Det är ingen som nämner att de utövar musik annat än på förskolan, 

men där säger sig samtliga pedagoger vara delaktiga i musikutövandet. 

 

7.2.3	  Pedagogernas	  förmåga	  att	  använda	  musik	  som	  uttryckssätt	  i	  verksamheten	  

Denna fråga är också relevant för att besvara vår frågeställning. För att kartlägga 

pedagogernas syn på musiken som ett språkutvecklande verktyg bör vi först undersöka hur 

pedagogerna ser på den egna musikaliska förmågan samt senare hur de arbetar 

språkutvecklande genom musik på förskolan. Vi ser alltså pedagogernas personliga 

musikaliska förmåga som en förlängning av deras erfarenheter av musik. 

 

Gemensamma drag som vi fann genom intervjuerna med pedagogerna var att de över lag inte 

såg sig själva som musikaliskt kompetenta, men att de ändå inte upplevde detta som något 

större hinder för att använda sig av musik på förskolan. 
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Anna: Ja, jag gör så gott jag kan! Genom att jag är så dålig som jag är på det. 

 

Cilla: Jag tror inte jag sjunger speciellt bra, men det är inte /jobbigt/ att sjunga när 

andra lyssna eller så. 

 

Disa: Alltså även om jag inte sjunger så bra har jag ändå tankar bakom varför jag 

gör det och varför jag gör det på olika sätt. 

 

Vad gäller pedagogernas användning av instrument, i huvudsak gitarr, så svarar två av 

pedagogerna att de kan spela gitarr. Vi har också märkt en vilja från pedagogernas sida att de 

vill lära sig mer inom musik. Anna, Bella, Disa och Emma uttryckte exempelvis en önskan 

om att lära sig något instrument, företrädesvis gitarr, eller förbättra sina tidigare 

gitarrkunskaper. 

 

Emma: En önskan jag har är att jag skulle vara bättre på gitarr. 

 

En annan förklaring till några av pedagogernas svar kan vara att de påverkas av den så kallade 

“jantelagen”, du ska inte tro att du är något. Fastän ingen av pedagogerna påstår att de är 

duktiga framkommer det ändå av deras svar att de har en större musikalisk kompetens än vad 

de först medger. Exempelvis framkommer det från Cillas svar att hon ändå har en viss 

ackordkunskap, att hon kan ändra ackorden efter behov då hon spelar barnvisor på gitarr. 

 

Spontaniteten och att anpassa musiken efter barnens lust att sjunga nämns av två pedagoger. 

 

Bella: Men jag menar det måste ju inte låta perfekt, så att det har jag inget problem 

med alls, att sjunga med barnen och ta upp det när som helst, om jag hör dem sjunga 

så kan jag sjunga med dem och såna saker så det… 
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Disa: Vissa dagar känner de [barnen] inte för att sjunga och då sjunger vi inte. Det 

är ju inte för våran skull vi ska sitta och sjunga, det är ju för deras skull. 

 

7.3	  Musik	  som	  språkutvecklande	  verktyg	  

Vi har nu redovisat resultaten kring pedagogers erfarenheter kring musik. Nu ska vi på samma 

sätt redogöra för vårt andra huvudtema, pedagogernas syn på musik som språkutvecklande 

verktyg. För att redovisa pedagogernas svar på ett överskådligt sätt har vi valt att dela upp 

dessa i tre delteman, vilka är de didaktiska frågorna, varför, hur och vad. Varför de tillämpar 

musik som språkutvecklande verktyg. Hur de tillämpar musik som språkutvecklande verktyg. 

Samt Vad de ser att barnen lär sig genom musiken. Slutligen presenterar vi en 

sammanställning av det mest väsentliga som framkommit under intervjuerna och kopplar 

detta till arbetets frågeställning under kapitlet Diskussion. 

	  

7.3.1	  Varför	  pedagogerna	  tillämpar	  musik	  som	  språkutvecklande	  verktyg	  

Samtliga pedagoger är positivt inställda till musik som ett språkutvecklande verktyg i 

förskolan. Här nämner vi några förklaringar till varför pedagogerna väljer att arbeta på detta 

sätt. 

 

Majoriteten av pedagogerna framhåller att musiken på olika sätt bidrar till ett positiv 

lärandeklimat. Detta sker genom att barnen stöttar varandra i sången, de vågar göra bort sig 

och ser musiken mer som en lek. Majoriteten av pedagogerna nämner också att barnen lär av 

varandra och av pedagogerna genom musiken. Kommunikation och samspel mellan barnen är 

enligt två av pedagogerna något som också skapas genom musik. 

 

Anna: Fast våra sitter väl då lite skräckslagna då och lyssnar på de andra [i stora 

musiksamlingen med samtliga förskolebarn]. Men sen i leken så hör man ju varenda 

sång de har gått igenom, sen när vi har kommit upp här på avdelningen. 
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Cilla: Det [musik] förenar ju människor också kom jag på nu här. Även ifall man 

inte kan prata med varandra kanske, med samma språk så kanske man ändå kan på 

nåt sätt förenas i musik. Det är ju ett språk i sig, faktiskt. 

 

Tre av pedagogerna nämner att musiken gynnar barnens språkinlärning eftersom “det bara 

kommer” i musiken, utan att barnen behöver tänka på vad de gör. Med “det” syftar 

pedagogerna främst på uttalet. 

 

Bella: Ja vi har ju en pojk som inte riktigt artikulerar, inte riktigt har ord så, men 

när vi sjunger så sjunger han också och då hör man orden så det är ju lättare för 

barnen att få fram orden när de sjunger och det blir mer som en lek än att… de 

måste prata för att förmedla sig då. 

 

Emma: Sedan upplever jag att barnen känner mindre press på sig att sjunga än att 

tala det vill säga man tänker inte så mycket på hur ett ord ska uttalas utan det bara 

kommer. 

 

Majoriteten av pedagogerna ser på musik som ett uttryckssätt vilket hjälper barnen med 

språket. Enligt två pedagoger förstärks detta uttryckssätt ytterligare genom användandet av 

rörelser och tecken som i sin tur förstärker barnens språkinlärning ytterligare. 

 

Disa: Vi använder lite teckenspråk också, det går också att använda i 

språkutvecklingen. Alltså de kan ta del av det och kan använda då vi pratar - alla är 

inte jättebra på svenska här -  så då kanske de kan använda sig lite av tecken också. 

 

Tre av pedagogerna nämnde särskilt musikens förtjänster för språkinlärningen hos de barn 

med svenska som andraspråk. 
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Anna: Vi har ju en [ett barn] här som inte säger så mycket, men han pratar ju inte 

då han tror vi hör eller är med, så hör man sen att han kan säga många ord och i 

sångerna som han kan. 

 

Cilla nämnde också teckenstödets förtjänster då detta används för att förstärka musiken. Hon 

berättade att då de sjunger sången om “den lilla nyckelpigan“ visar de också tecknet för 

nyckelpiga. De barn som inte kan artikulera ordet kan istället göra tecknet för nyckelpiga och 

på så vis framföra sitt önskemål att sjunga sången. Teckenstöd är enligt Cilla något som även 

barn med svenska som förstaspråk har nytta av att kunna. 

 

Samtliga pedagoger uttrycker en säkerhet om att musiken påverkar språkutvecklingen positivt 

och har många argument som motiverar detta arbetssätt. 

 

7.3.2	  Hur	  pedagogerna	  tillämpar	  musik	  som	  språkutvecklande	  verktyg 

Samtliga pedagoger berättar att de i regel har samlingar som innehåller musik dagligen. Hur 

samlingarna ser ut och vilket material som finns att tillgå är mycket likt mellan de båda 

förskolorna. Materialet som finns på förskolorna är sångpåsar, sångkort, rytminstrument 

såsom äggmaraccas, kastanjetter, claves och trianglar, CD-spelare, datorer och gitarr. Båda 

förskolorna tycks även ha liknande repertoar av sånger och ramsor och innefattar svenska 

traditionella barnvisor, som exempelvis “Blinka lilla stjärna” och “Bä, bä vita lamm”. 

Musiksamlingarna sker alltid med hela barngruppen som är på förskolan den dagen, men alla 

pedagoger nämner att de även sjunger spontant med barnen i leken eller i andra sammanhang 

utifrån barnens intresse. 
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Bella: Ja, det är ju i samlingarna, har vi ju ofta med så man sjunger. Och sen blir det 

ju spontant när barnen sjunger så sjunger man med dem. Och sen har vi ju en 

sångsamling med hela huset [alla avdelningar på förskolan]. Och visst, då sjunger 

ju inte våra barn för de är ju så små så de blir ju helt, såhär, vad ska man säga 

paralyserade för att det är så många barn. Men sen inne på avdelningen kan de ju 

sjunga dem sen, så att… det är ju vid organiserade tillfällen och spontant så är ju 

musik… och så spelar vi ju ibland CD också så de får lyssna på. 

 

Som ovanstående citat visar så har en av förskolorna en sångsamling med alla avdelningar på 

förskolan. Sådana gemensamma samlingar nämns inte på den andra förskolan där Disa och 

Emma arbetar. Den pedagog som skiljer sitt arbetssätt lite mot de andra pedagogernas 

arbetssätt är Disa som berättar att hon brukar prata om sångernas innehåll med barnen. Det är 

möjligt att detta arbetssätt även sker bland de andra pedagogerna utan att det framkom i 

intervjuerna. 

 

Disa: Som jag var inne på innan, när man sitter och pratar om en sång och när man 

bryter ner innehållet i sången då blir det lite mer medvetna om att det inte bara är 

rytm i sånger, utan att det är en text som har ett innehåll å ja, det är väl också, då 

blir det lite språk. 

 

Cilla och Emma nämner att de använder sig av datorn och Internet för att hämta inspiration 

och innehåll till musiksamlingarna. Cilla berättar vidare att hon ibland använder datorn och 

Cleverboarden i musiksamlingarna genom att visa små filmer som gjorts till traditionella 

barnvisor. 

 

7.3.3	  Vad	  pedagogerna	  ser	  för	  lärande	  genom	  musik	  

Här nämner vi de förmågor som pedagogerna tror att barnen utvecklar då de tillämpar musik 

som språkutvecklande verktyg i förskolan. 
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De förmågor som nämns i störst utsträckning är ett ökat ordförråd, flyt i talet, förbättrad 

artikulation och ökad begreppsbildning. Detta leder till, enligt två av pedagogerna, en ökad 

kommunikation mellan barnen. Denna ökade kommunikation beror på att barnen genom 

sången lär sig språkets grammatik. Alltså ordens böjningar samt hur dessa ska byggas 

samman till meningar. 

 

Förmågor som inte nämns lika frekvent är en ökad empatisk förmåga, turtagande, kroppsspråk 

samt mun- och grovmotorik. Dessutom nämner två av pedagogerna att barn med 

talsvårigheter har lättare att uttrycka sig genom sången, eftersom de får hjälp av melodin. 

 

7.4	  Sammanfattning	  av	  resultat	  

Pedagogerna hade relativt passiva erfarenheter av musik, som i första hand handlade om att 

lyssna på musik. Fastän flera hade spelat flöjt som barn, så var det ingen som fortsatt att spela. 

Två av pedagogerna har istället valt att spela gitarr, en sedan skolåldern och en som vuxen. 

Trots pedagogernas olika erfarenheter av musik kan vi inte se någon skillnad i pedagogernas 

förhållningssätt till musik eller i deras arbetssätt.  Vi drog också slutsatsen att merparten av 

pedagogerna inte såg sig själva som musikaliskt kompetenta, men att de inte lät användandet 

av musiken i förskolan påverkas av detta. Den lilla skillnad vi kan se mellan pedagogerna är 

att de som fortsatt spela instrument i vuxen ålder uttrycker sig något mer säkert om sin 

musikaliska kompetens. Samtliga pedagoger hade en positiv inställning till musik som 

språkutvecklande verktyg. De nämnde liknande anledningar till varför de tillämpar detta 

arbetssätt i förskolan. Det fanns även stora likheter i hur pedagogerna arbetade med musik 

som ett språkutvecklande verktyg. Slutligen hade pedagogerna också liknande tankar om 

vilka förmågor de trodde utvecklades hos barnen då de arbetade med musik som 

språkutvecklande verktyg. 

 



 

 	   	  36	  

8.	  Analys	  
Analysen har vi, precis som resultatet, delat upp i två huvudteman vilka i sin tur delas upp i 

mindre delteman. I analysen kopplas resultatet till den valda teorin, det vill säga det 

sociokulturella perspektivet på lärande, samt till tidigare forskning och litteratur. 

 

8.1	  Pedagogernas	  erfarenheter	  av	  musik	  

Här nedan analyserar vi pedagogernas svar som rör deras erfarenheter av musik. 

 

8.1.1	  Musik	  enligt	  pedagogerna	  

Både Bjørkvold (1991) och Uddén (2004) förespråkar en helhetssyn på begreppet musik, 

framför allt när det gäller musik med barn. De båda använder sig av det musiska 

musikbegreppet som bland annat innefattar dans, rörelser, känslor, lek och sång (ibid.). 

Utifrån pedagogernas svar drar vi slutsatsen att pedagogerna har en musisk syn på musik när 

det gäller musikaktiviteter med barnen. Det som tydligt visar att pedagogerna har ett bredare 

förhållningssätt till musiken är att de nämner barnens dans, rörelse och känslor som 

frambringas till musiken. Dessa tre komponenter är som tidigare nämnt delar i det musiska 

musikbegreppet (Bjørkvold 1991). Pedagogerna tar även upp begrepp som är centrala för 

musik som konstform, såsom rytm, takt och melodi, men dessa begrepp är också viktiga delar 

i musiska aktiviteter. 

 

När pedagogerna talar om sin egen musikaliska förmåga tycks dock deras musiska 

förhållningssätt få ge vika för konstformen. Samtliga pedagoger fokuserar då på förmågan att 

sjunga rent, notkunskap och/eller förmågan att spela instrument. 

	  
8.1.2	  Pedagogernas	  personliga	  erfarenheter	  av	  musik	  

De fem pedagoger vi intervjuat uttrycker överlag att de har positiva upplevelser till musiken 

både som barn och vuxna. Trots att en pedagog, Anna, inte deltagit i flöjtundervisningen för 
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att hon inte ansågs sjunga tillräckligt bra så tycks hon ändå ha upplevt musik som något 

positivt. Kyoung Kim och Kemple (2011) kunde i sin studie urskilja att studenters personliga 

erfarenheter av musik var en viktig faktor som påverkade hur deras inställning till musik. 

Likaså skriver Szabo (1999) att de som haft positiva upplevelser av musik som barn oftast är 

involverade i musikaktiviteter även som vuxna. Detta tycks stämma överens med de 

pedagoger som vi intervjuat. Samtliga har en positiv syn på musiken och säger sig också 

använda sig av mycket musik i förskoleverksamheten. Hur de hade använt sig av musiken om 

de haft andra erfarenheter av musik går bara spekulera i, men som nuläget ser ut så har de 

positiva erfarenheter av musik och använder musik i verksamheten dagligen. 

 

8.1.3	  Pedagogernas	  förmåga	  att	  använda	  musik	  som	  uttryckssätt	  i	  verksamheten	  

I intervjuerna framgår att pedagogerna inte har någon större tilltro till sin musikaliska 

förmåga. Dock tycks inte deras upplevda förmåga att utöva musik påverka musikutövningen i 

förskolan. Rätt om de inte upplever sig själva som musikaliskt kompetenta ingår musiken som 

en naturlig del i verksamheten. Enligt Seddons och Biasuttis (2008) studie så upplevde lärarna 

i studien att musikundervisningen borde skötas av specialutbildade lärare. Dock stärktes deras 

tilltro till sin egen förmåga att undervisa i musik då de fick ökade musikkunskaper (ibid.). 

Samma tankegångar tycks finnas även hos denna studies pedagoger. Flertalet av pedagogerna 

uttrycker att de gärna hade velat kunna spela ett instrument, förmodligen för att kunna 

utveckla musikaktiviteterna i verksamheten i förskolan. En av pedagogerna, Anna, berättar att 

de brukar låta Cilla, som kan spela gitarr, introducera nya musikaktiviteter och sånger med 

barnen så att även Anna och de andra pedagogerna på avdelningen ska lära sig sångerna. Med 

detta arbetssätt får alltså den med mest musikkunskap har ansvaret för musikaktiviteterna till 

en början, men de andra pedagogerna uppger att de håller i musiken i samlingarna vid senare 

tillfällen. Deras upplevda sämre förmåga står alltså inte i vägen för att de ska använda sig av 

musik i verksamheten. Detta kan bero på pedagogernas musiska syn på musiken. Att de, som 

vi nämnde tidigare, ser till den musiska helheten när de arbetar med musik i förskolan.  

 

 

 



 

 	   	  38	  

8.2	  Pedagogernas	  syn	  på	  musik	  som	  språkutvecklande	  verktyg	  

Under denna rubrik analyserar vi de svar vi fick kring pedagogernas syn på musik som 

språkutvecklande verktyg i förskolan utifrån vår teori, det sociokulturella perspektivet, och 

inläst litteratur. 

 

8.2.1	  Varför	  pedagogerna	  tillämpar	  musik	  som	  språkutvecklande	  verktyg	  

I vår teori utgår vi från det sociokulturella perspektivet på lärande. Genom vår tolkning av 

intervjuerna har vi kommit fram till att pedagogerna också delar denna kunskapssyn. Detta 

visar sig genom att pedagogerna, på olika sätt, nämner att musiken bidrar till ett positiv 

lärandeklimat och att de ser på musik som ett medierande verktyg, genom vilket barnen lär sig 

andra färdigheter som exempelvis språk. Majoriteten av pedagogerna berättar att barnen 

stöttar och lär av varandra genom sången och musiken. Att barnet deltar i en aktivitet är 

grundläggande för lärandet enligt Vist (2006). Detta kan också kopplas samman till det 

sociokulturella perspektivet på lärande som utgår från att lärande sker i samspel i aktiviteter 

(Säljö 2000). Som man kan läsa i Annas citat så reflekterar hon över att barnen på hennes 

avdelning lär av de andra barnen i den gemensamma sångsamlingen, med barn från förskolans 

samtliga avdelningar. I den stora samlingen sker ett aktivt samspel då barnen på Annas 

avdelning lyssnar och observerar de andra barnen vilket gör att de lär av dem. Vist (2006) 

förklarar att då barnen iakttar och observerar så kallas detta för reception. Detta stadium, då 

barnet intar en mottagarroll, är enligt författaren det första stadiet i barnets fyra 

deltagarstrategier. Även Cilla belyser musikens kommunikativa egenskaper. Precis som Säljö 

(2000) skriver är kommunikation ett centralt begrepp inom den sociokulturella 

kunskapssynen. Då vi analyserat svaren framkom det att flertalet av pedagogerna delade 

Annas och Cillas uppfattningar om musikens kommunikativa dimension. Bella nämnde också 

att barnen i den gemensamma sångsamlingen blir helt paralyserade av att det är så många 

barn. Detta kan kopplas till barns olika lärstilar, som enligt Calissendorff (2006) handlar om 

hur, när, var och med vilka barnet lär sig. Alla barn är inte mottagliga för ny kunskap då de 

vistas i större grupper. Vissa barn lär sig bäst i mindre grupper eller då de sitter två och två 

(ibid.). Tre av pedagogerna nämnde under intervjuerna att musiken gynnar barnens 

språkutveckling eftersom “det bara kommer” i musiken. Med “det” syftar pedagogerna främst 

på uttalet. Fagius (2001) menar att barnet kombinerar musik och språk då de ljudar fram ord 
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med stöd av sången. Harris (2011) tar också upp att barnens förmåga att uttrycka sig 

förbättras genom musiken, då denna stimulerar barnens utveckling av ordförråd, auditiva 

förmåga, artikulation och uttal. Pedagogerna nämner också hur tecken på olika sätt kan gynna 

barnens språkutveckling. De syftar både på barn med svenska som första- och andraspråk. 

Bella och Emma kommer med ytterligare en förklaring till varför barnens språkutveckling 

gynnas genom att använda sig av musik. De upplever att musiken bidrar till en minskad press 

hos barnen. Slutligen uttrycker samtliga pedagoger en säkerhet om att musiken påverkar 

språkutvecklingen positivt.  

 

8.2.2	  Hur	  pedagogerna	  tillämpar	  musik	  som	  språkutvecklande	  verktyg	  

I intervjuerna framgår det inte att pedagogerna särskiljer på beskrivningen av musiksamlingar 

rent generellt och musiksamlingar som en språkutvecklande aktivitet. Kanske är det på grund 

hur vi ställde frågorna. Det kan också bero på att de tänkte på språkutvecklingen redan då de 

besvarade den första frågan, hur de arbetar med musik på förskolan. En annan förklaring kan 

vara att de helt enkelt inte skiljer dessa åt. 

 

Samtliga pedagoger nämner att de utför sångaktiviteter i förskolan på olika sätt. I regel sker 

dessa aktiviteter dagligen, med instrument, teckenstöd och konkret material såsom sångkort 

och sångpåsar. Cilla och Emma nämner att de även använder sig av datorn och Internet för att 

hämta inspiration och innehåll till musiksamlingarna. Dessa olika material som pedagogerna 

använder sig av under sångsamlingarna kan likställas med de kulturella redskap vilka Säljö 

(2000) beskriver som en viktig del i det sociokulturella perspektivet på lärande.  

 

Musiksamlingarna på de båda förskolorna är oftast organiserade men kan även ske spontant i 

leken. Barnantalet i de olika sångstunderna kan också variera. Calissendorff (2006) beskriver 

hur barnen lär genom sina fyra sinnen. En del barn lär genom att se. De är auditiva. Andra 

barn är taktila och lär sig genom att lyssna. Vissa barn lär sig genom att vidröra saker, alltså 

taktila medan andra barn är kinestetiska och lär sig genom att röra på sig (ibid.). Eftersom 

sångsituationerna är så varierande har pedagogerna skapat situationer där barnen får en chans 

att lära genom det eller de sinnen som passar bäst för dem. De får alltså möjlighet att se och 

vidröra det konkreta materialet eller tecken som används i sångstunden. Under intervjuerna 
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framkom det också att pedagogerna har förmågan att anpassa musiken till barnens olika 

utvecklingsnivåer bland annat genom att välja olika svårighetsgrader på sångerna. Antal-

Lundström (1996) skrev att barn mellan ett och två år lär sig att härma och förstå språkets 

olika uttryck såsom frågor, påståenden och befallningar genom musiken. Ibland får barnen 

röra på sig medan de sjunger. Barnen kan också lyssna på hur pedagogerna och de andra 

barnen sjunger. 

 

Som vi nämnde tidigare, har vi i denna studie utgått från det sociokulturella perspektivet på 

lärande, att lärande sker genom samspel och interaktion (Säljö 2000). Även Håkansson (1998) 

menar att interaktion, alltså den process där grupper eller individer genom sitt handlande 

ömsesidigt påverkar varandra, är en viktig del i barnens språkliga och musikaliska utveckling. 

Pedagogerna har i intervjuerna visat att de också har en förståelse för interaktionens betydelse 

för barnens språkliga och musikaliska utveckling. Att även bryta ner innehållet i sångerna 

genom samtal med barnen bidrar till, enligt Disa, att barnen får en förståelse för att en sång 

inte endast består av rytm utan också en text som har ett innehåll. Detta är enligt henne ett sätt 

att få in språket i musiken. Forskarna Anvari, Trainor Woodside och Levy (2002) har också 

uppmärksammat sambandet mellan musik och fonologisk medvetenhet. Detta samband kan 

också gynna barnens kommande läsning (ibid.).  

 

8.2.3	  Vad	  pedagogerna	  ser	  för	  lärande	  genom	  musik	  

Det framgår i intervjuerna att pedagogerna ser musik som ett medierande verktyg, det vill 

säga att de ser musik som ett verktyg för förmedling av lärande och kunskap. De förmågor 

som enligt pedagogerna uppkommer genom att använda musik som språkutvecklande verktyg 

är i största utsträckningen ett ökat ordförråd, flyt i talet, förbättrad artikulation och ökad 

begreppsbildning. Detta stämmer överens med vad Harris (2011) skriver, att barnets förmåga 

att uttrycka sig förbättras eftersom musiken stimulerar barnets utveckling av ordförråd, 

auditiva förmåga, artikulation och uttal. Detta leder till, enligt två av pedagogerna, en ökad 

kommunikation mellan barnen.  Kommunikation möjliggör också att barnen lär sig i samspel 

med varandra är (Säljö 2000). Denna ökade förmågan att kommunicera, menar pedagogerna, 

beror på att barnen genom sången lär sig språkets grammatik, alltså ordens böjningar samt hur 

dessa ska byggas samman till meningar. 
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Förmågor som inte nämns lika frekvent är turtagande, kroppsspråk, mun- och grovmotorik 

samt en ökad empatisk förmåga. Den empatiska förmågan utvecklas genom musiken (Vist 

2006). Detta sker i identifikationsfasen då barnen “bebor” musiken, de lever sig in i den och 

göra den till sin egen. Denna identifikation kan jämföras med barnets förmåga att likställa sig 

med en annan människa och på så sätt utvecklas barnens empatiska förmåga. Dessutom 

nämner två av pedagogerna att barn med talsvårigheter har lättare att uttrycka sig genom 

sången, eftersom de får hjälp av melodin. 

 

8.3	  Sammanfattning	  av	  analys	  

Samtliga pedagoger har en musisk syn på musiken, då de tänker på musikutövningen i 

barngruppen. Musiska aktiviteter enligt Bjørkvold (1991) och Uddén (2004) innefattar bland 

annat dans, rörelser, känslor, lek, ramsor och sång. Däremot tycks deras musiska 

förhållningssätt ge vika för musik som konstform då de talar om den egna musikaliteten. 

Detta kan påverka att samtliga pedagoger inte har någon större tilltro till den egna 

musikaliteten. Däremot verkar det som att pedagogernas musiska syn bidrar till att de trots en 

upplevd sämre musikalisk förmåga använder sig av musik i förskolan stort sett dagligen.  

 

Hur och varför pedagogerna använder musik som ett språkutvecklande verktyg är beroende 

av den rådande kulturen på förskolan. Kulturen formas av alla som deltar i den dagliga 

verksamheten, både pedagogerna och barnen. Kulturen utformas således av det material 

pedagogerna och barnen använder sig av och hur de använder det. Enligt Säljö (2000) är barns 

lärande beroende av samspelet som sker i den rådande kulturen. Detta tycks våra pedagoger 

vara medvetna om, då de anpassar kulturen på förskolan till barnens olika utvecklingsnivåer 

samt lärstilar, så att barnen kan utveckla sina färdigheter genom kulturen och i interaktion 

med andra barn och pedagoger. Pedagogerna ser också på musiken som ett medierande 

verktyg. Genom detta synsätt är pedagogerna medvetna om att barnen kan utveckla sitt språk 

genom ett medierande verktyg, musik. Vad pedagogerna ser för effekter av detta arbetssätt är 

främst ett ökat ordförråd, flyt i talet, förbättrad artikulation, ökad begreppsbildning samt ökad 

kommunikation mellan barnen, vilket överensstämmer med tidigare forskning. 
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9.	  Diskussion	  
Under denna rubrik diskuterar vi kring de mest centrala resultaten i detta arbete, alltså hur 

pedagogernas erfarenheter av musik påverkar deras syn på musik som språkutvecklande 

verktyg i förskolan. Under metodkritiken tar vi upp de främsta positiva och negativa 

aspekterna av vår valda ansats samt metod. Vi reflekterar sen över resultatet under 

resultatdiskussionen. Slutligen reflekterar vi över våra egna tankar som uppkommit under 

arbetets gång, yrkesrelevansen för detta arbete samt ger förslag till framtida forskning inom 

ämnet.  

 

9.1	  Kopplingen	  mellan	  pedagogernas	  erfarenheter	  av	  musik	  och	  syn	  
på	  musik	  som	  språkutvecklande	  verktyg	  i	  förskolan	  

Trots pedagogernas upplevda bristande musikaliska förmåga sätter inte detta stopp för att 

pedagogerna ska använda sig av musik i förskolan. Detta kan bero på att pedagogerna har ett 

musiskt förhållningssätt till musik med barn, och att de på så sätt känner att deras musikaliska 

förmåga räcker för ändamålet. Det kan också bero på den kultur som råder i förskolan, där det 

förväntas och ses som självklart att musik ska ingå i verksamheten. Människan, och i detta fall 

pedagogerna, skapar kulturen och därmed dess verksamhetsformer (Strandberg 2007). 

Pedagogerna i vår studie tycks upprätthålla den kultur och de verksamhetsformer som redan 

finns i verksamheten genom att fortsätta med musiksamlingar. Att pedagogerna har ett 

musiskt förhållningssätt till musiken som gör att de använder musik i verksamheten gör i sin 

tur att barnen får språklig stimulans på flera sätt. Denna språkliga stimulans kan vara allt från 

att under dagen få möjlighet att träna talapparaten genom sång istället för genom talövningar, 

till att barnen utsätts för språkets och kommunikationens ickeverbala sidor såsom turtagning, 

kroppsspråk, rörelser och intonation. 

 

I vår studie har vi intervjuat fem pedagoger vars personliga erfarenheter av musik skiljer sig 

något från varandra, men vars syn på musik som språkutvecklande verktyg inte skiljer sig 

utan oavkortat är positiv. Tilltron till musikens medierande effekt har varit stor även i andra 

studier, bland annat i Kim Kyoungs och Kemples (2011) studie. De fann fyra faktorer som 

påverkade de blivande lärarnas inställning till musik, vilka var personliga erfarenheter av 
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musik, erfarenheter från verksamheten, kurser i lärarutbildningen samt deras tilltro till sin 

förmåga att genomföra musikaktiviteter. I vår studie kan vi inte se att pedagogernas 

personliga erfarenheter påverkar deras tilltro till musiken. Det kan bero på att pedagogerna 

övervägande har upplevt musiken som något positivt i deras liv. Flera av pedagogerna som 

deltagit i vår studie vittnar om att de upplevt en avsaknad av musik i deras utbildning till 

förskollärare och barnskötare. Framförallt är det praktiska färdigheter av musik som 

pedagogerna saknar. Det hänger också samman med att pedagogerna upplever sin förmåga att 

utöva musikaliska aktiviteter som bristfälliga. Tre av de fyra faktorer som Kim Kyoung och 

Kemple (2011) lyfter i sin studie av blivande lärares tilltro till musiken inte har någon större 

betydelse i denna studie. Det återstår således en faktor som gör att pedagogerna har en sådan 

positiv bild av musik som medierande och språkutvecklande verktyg, och det är pedagogernas 

erfarenheter av musik från verksamheten. Detta blir också tydligt i de intervjuer vi genomfört. 

Flertalet av de pedagoger vi intervjuat berättar att de faktiskt ser och hör hur musiken hjälper 

barnen i deras språkutveckling, allt från att de uppmärksammat att barnen sjunger innan de 

talar, att barnen klarar av att sjunga längre meningar än vad de kan säga i tal till att barnens 

uttal förbättras och de böjer ord i rätt form. Utifrån pedagogernas utsagor finns det alltså 

anledning att tro att pedagogernas höga tilltro till musiken ligger i deras erfarenheter från 

verksamheten där de ser bevis på att musik fungerar som ett medierande språkutvecklande 

verktyg. 

 

Majoriteten av de pedagoger som vi intervjuat uttrycker också en önskan om att de skulle vilja 

utveckla sin musikaliska förmåga, något som de upplevde som bristfälligt i utbildningen. 

Denna information om verksamma pedagogers önskan om att utveckla sin musikaliska 

förmåga borde nuvarande arbetsgivare och lärarutbildare ta vara på; inte bara för att 

pedagogerna ska känna att de har en utvecklande och stimulerande arbetsplats, utan för att 

barnen som kommer till förskolan ska få de bästa förutsättningarna för att utvecklas. Barnen 

får även möjlighet att lära med olika sinnen och stilar om musiken får ta plats i verksamheten. 

 

Som svar på vår frågeställning, Vad finns det för samband mellan pedagogers erfarenheter av 

musik och deras syn på musikens betydelse för barns språkutveckling i förskolan?, så är det 

framför allt pedagogernas erfarenheter från verksamheten som påverkar dem till deras 
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positiva syn på musik som språkutvecklande verktyg. Även deras personliga erfarenheter kan 

påverka deras syn på musik som språkutvecklande verktyg, men variationen mellan 

pedagogernas personliga erfarenheter är för små för att vi ska kunna dra någon slutsats om 

detta. Det visade sig också att pedagogerna har ett mer reflekterande sätt kring musikens 

medierande egenskaper än vad vi upplevt tidigare och pedagogerna uttrycker också en positiv 

syn på hur musiken hjälper barnen att lära. 

 

9.2	  Metoddiskussion	  

Trots metodens negativa kritik och risken för att vår egen förförståelse kan få negativa resultat 

tycker vi ändå att metodens positiva sidor motiverar till att använda intervjuer i vår studie. Vi 

har inte hittat någon annan metod där respondenterna på samma fria sätt får uttrycka sina 

tankar om kunskap och erfarenheter som i intervjuer. Det faktum att vi kände pedagogerna 

som vi intervjuade har, enligt vad vi nu i efterhand kommit fram till, inte påverkat resultaten i 

någon större utsträckning för detta arbete. Innan arbetets början hade vi haft möjligheten att 

på olika sätt observera pedagogerna i deras yrkesroll. Då vi sedan intervjuade pedagogerna 

gav det oss en djupare förklaring till deras arbetssätt. Vi upplevde det som att den annars 

dolda kunskapen kom upp till ytan genom detta arbete. Samtidigt fanns det en risk att vi tolkat 

pedagogernas svar utifrån våra förkunskaper om hur de arbetar, men då vi varit medvetna om 

denna risk tror vi inte att våra förkunskaper ska ha styrt våra tolkningar i någon högre grad. 

 

I efterhand finns det saker som vi skulle ha gjort annorlunda om vi gjort om vår studie igen. 

Den största förändringen skulle vara att vi innan vi valt pedagoger att intervjua lämna ut en 

enkät till ett större antal pedagoger för att få reda på pedagogernas syn på musikens värde som 

språkutvecklande verktyg. För trots att vi valde pedagoger med olika utbildning, ålder och 

arbetsplats så visade sig samtliga vara positivt inställda till musik som språkutvecklande 

verktyg och inga större skillnader kunde utrönas vare sig i deras uppfattning av musik som 

språkutvecklande verktyg eller i arbetssätt. Vi ville alltså se om vi fått ett annat resultat om vi 

gjort ett liknande urval som i Kyoung Kims och Kemples (2011) studie av studenters 

inställning till musik.   
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9.3	  Resultatdiskussion	  

I denna studie gör vi inte anspråk på att ge ett generellt svar på sambandet mellan verksamma 

pedagogers erfarenheter av musik och deras syn på musik som språkutvecklande verktyg, utan 

för att få en djupare förståelse för hur sambandet kan se ut för en mindre grupp pedagoger. 

Antalet respondenter och vald metod gör det svårt att generalisera resultatet. Om vi intervjuat 

andra pedagoger är det sannolikt att svaren hade blivit annorlunda. Även antalet förskolor 

som är representerat i studien gör det omöjligt att säga hur arbetet med musik som verktyg ser 

ut i övriga landet.  

 

9.4	  Egna	  tankar,	  yrkesrelevans	  och	  förslag	  till	  framtida	  forskning 

Under arbetets gång har vi fått en fördjupad kunskap om hur vi som blivande pedagoger kan 

använda oss av musiken som ett språkutvecklande verktyg i förskolan. Rätt om vi läst den 

estetiska inriktningen till vår utbildning, med praktisk musikundervisning, kände vi att denna 

kunskap inte kommit fram under utbildningen. Vi fick ingen undervisning i hur musik kunde 

användas för att förstärka barnens språkutveckling. Däremot har vi under de praktiska 

musiklektionerna fått bra kunskaper i hur vi kan utforma en musiksamling med barn på 

förskolan. Men vi önskar att det hade förklarats varför musik är ett viktigt ämne, alltså vilka 

andra utvecklingsområden hos barnen som gynnas genom att pedagogerna använder sig av 

musiken i förskolan. Vi tror att denna kunskap, om de estetiska ämnenas betydelse för barns 

utveckling, är viktigt för att legitimera dess användning samt ge dem en högre status. Detta är 

särskilt viktigt med tanke på att de estetiska ämnena utgör en stor del i den rådande kulturen 

på förskolorna. Och precis om Säljö (2000) skriver så är barns kunskapande beroende av den 

rådande kulturen där samspelet sker. 

 

Yrkesrelevansen för detta arbete ligger i att blivande pedagoger, i sin utbildning, får samma 

kunskaper om de estetiska ämnenas, i detta arbete musikens, medierande egenskaper på barns 

kunskapsutveckling som inom andra områden. Alltså hur musiken kan användas som ett 

språkutvecklande medierande verktyg. Vi hade också en önskan att pedagogerna skulle få en 

mer reflekterande inställning till deras arbete med musik. Studien har dock visat att 

pedagogerna i detta arbete redan hade detta arbetssätt, men det var inte förrän under 
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intervjuerna som denna dolda kunskap kom upp till ytan. Därför har vi nu en önskan att det i 

verksamheten läggs mer fokus på samtal mellan pedagoger om hur, varför och vad de utför 

musiska aktiviteter i förskolan för att den dolda kunskapen ska komma upp till ytan och leda 

till en större kompetens hos redan verksamma pedagoger. Detta mer reflekterande arbetssätt 

gynnar i sin tur barnens utveckling på många olika sätt. 

 

Vi tycker att det vore intressant om framtida forskning inom ämnet kunde inrikta sig på om 

musiksamlingarna i förskolan ändrar karaktär om pedagogerna får vidareutbildning i musik. 

Det hade också varit intressant att göra en jämförelse mellan pedagogers syn på musik på 

musikförskolor och förskolor utan profilering för att ser om deras arbetssätt och syn musikens 

medierande egenskaper skiljer sig mellan förskolorna. 

 

Slutligen vill vi göra en återkoppling till vad som står om musik och språk i läroplan för 

förskolan. 

 

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

Lpfö 98 rev 2010 s. 7  
 

I detta citat finns det sociokulturella perspektivet tydligt representerat, då barnen genom 

kommunikation, som även innefattar de medierande uttrycksformerna bild, sång och drama, 

ska utvecklas och lära. Men för att pedagogerna ska uppnå den kompetens som krävs för att 

arbeta med musik som ett medierande verktyg måste de i sin utbildning, eller 

yrkesverksamma liv, få en ökad kunskap i hur de kan tillämpa musiska aktiviteter. Detta för 

att barnen ska få möjlighet att utvecklas och lära genom att kommunicera med olika 

uttryckssätt vilket läroplanens strävansmål uppmanar till.  
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Bilaga	  A	  –	  Brev	  till	  respondenterna	  	  	  
 
 
Hej! 
 
Vi är verkligen glada över att Du vill delta i vår intervjustudie! 
 
Vi, Emmeli Johansson och Sofia Hellström, läser till förskollärare på Linnéuniversitetet i 
Växjö och läser nu vår sista kurs. Det betyder att vi skriver vårt examensarbete. Arbetet 
handlar om musik som språkstimulerande verktyg i förskolan och hur verksamma pedagoger 
ser på detta. Det är här Du kommer in i bilden. Vi vill höra just Dina tankar och erfarenheter 
om musik och språkutveckling genom musik. 
 
Intervjun kommer utformas som ett samtal och beräknas ta cirka 40 minuter. Vi ber om att få 
göra en ljudupptagning av intervjun för att vi inte ska missa något och kunna koncentrera oss 
på samtalet, men du kan när som helst be oss att stänga av inspelningen. Ljudfilerna är endast 
till för oss, och ingen annan kommer att ha tillgång till dem. Inspelningarna kommer vi 
använda för att skriva ner intervjun på papper, sedan raderas dem. Intervjuerna kommer också 
att anonymiseras när vi nedtecknar dem, så det kommer inte att vara möjligt att spåra att det är 
just Du som medverkat i intervjun. 
 
När vi sammanställt intervjuerna och är färdiga med vårt arbete kommer det att publiceras på 
databasen DiVa, Digitala vetenskapliga arkivet. Adressen dit är http://lnu.diva-portal.org om 
Du vill söka upp vårt arbete för att läsa. 
 
 
Tack än en gång för att Du deltar i vår studie! 
 
Vänligen, 
 
Emmeli Johansson och Sofia Hellström 
 
 
 
 
Har Du några frågor är Du välkommen att kontakta oss på nedanstående kontaktuppgifter: 
 
Emmeli: XXXXX@student.lnu.se Mobilnummer: 07X XX XX XXX 
Sofia: XXXXX@student.lnu.se Mobilnummer: 07X XXX XX XX 
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Bilaga	  B	  –	  Vår	  intervjuguide	  

	  
Bakgrundsvariabler: 
Kön? Ålder? Utbildning? När? Var? Hur länge har du varit verksam inom det aktuella yrket? 
 
Personliga	  erfarenheter	  av	  musik: 
Hur skulle du definiera begreppet musik? Vad har du för erfarenheter av musik? Vad har 
musiken spelat för roll under din uppväxt (kommer du från ett musikaliskt hem)? Beskriv dina 
musikkunskaper. Varifrån har du fått dessa kunskaper? Skulle du säga att du har ett intresse 
för musik? Exempelvis tycker om att lyssna på musik. När och hur ges barnen utrymme att 
uttrycka sig genom musik?  Hur många barn? Var? Vilket material finns att tillgå? Vilka 
sånger/ramsor använder ni er oftast av? Varför dessa? Hur ser du på din förmåga att använda 
musik som uttryckssätt, med barnen på förskolan? 
 
Musik	  som	  språkutvecklande	  verktyg: 
Hur ser du på musik som språkutvecklande verktyg? Hur har du fått kunskap om hur musik 
kan användas som språkutvecklande verktyg? Vilka språkliga förmågor hos barnen, tror du, 
utvecklas genom att använda musik som språkutvecklande verktyg? Hur använder du dig av 
musik, som ett språkutvecklande verktyg? Hur vill du använda musik som språkutvecklande 
verktyg? 
 
 
 
De frågor som är kursiverade är huvudfrågor och de som inte är kursiverade är eventuella 
följdfrågor. 


