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Abstrakt 
Syftet med studien är att undersöka vilka kunskaper pedagogerna har om sångens 

betydelse för tal och språkutveckling för barn i förskolan samt hur pedagogerna arbetar 

med sång. Dessutom undersöks hur pedagogerna inspirerar barnen till lärande genom 

sången. Metoden som används är intervjuer med åtta pedagoger. Dessa görs på två olika 

förskolor, en kommunal och en privat förskola. Vårt resultat visar att pedagogerna har 

kunskap om sångens betydelse för barns språkutveckling. Pedagogerna använder sig av 

musik i olika former varje dag. Till exempel genom sångstund, på gymnastiken eller 

lyssna på cd-skiva. Pedagogerna menar att de är lyhörda för vad barnen vill sjunga eller 

lyssna på för musik, till pedagogernas hjälp använder de sig av Ipad, cd-spelare eller 

datorn. De menar också att barnen lär sig mycket mer genom musik än bara språket som 

kan vara till exempel att dramatisera eller öva på känslor. 
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1 Inledning 

Vi har alltid varit musikintresserade men det förstärktes när vi båda fick uppleva en 

väldigt rolig händelse som handlade om musik.  En av oss fick bevittna hur 

systerdottern reagerade när hennes pappa sjöng samma sång för henne som han gjort 

under hela graviditeten. Flickan slog ut armarna och blev helt tyst och lugn. Den andra 

fick bevittna att hennes son fick ett väldigt lugn när pappan sjöng samma sång som han 

sjungit under hela graviditeten.  Båda blev fascinerade över upplevelsen och hur barnen 

reagerade just på hur papporna sjöng och att de inte reagerade lika starkt på någon 

annan som sjöng.  Detta gjorde oss nyfikna på hur sången egentligen påverkar barns 

språkutveckling. Vi tycker att musik är viktigt både privat och i arbetet därför lyssnar vi 

mycket på musik, dansar och sjunger ofta med barnen i förskolan. När vi gick kurs om 

barns hälsa och lärande genom bild, musik och rörelse väcktes våra tankar om hur 

musiken kan påverka barns språkutveckling. Undersökningens syfte är att undersöka 

vilka kunskaper pedagogerna har om sångens betydelse för barnens språkutveckling i 

förskolan. Hur arbetar pedagogerna med sång och hur inspirerar de barnen till lärande 

genom sången. Enligt läroplanen för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010 står det att alla 

barn ska få möjlighet  

 

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 (Skolverket s. 2010: 7). 
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 Bakgrund 
 I Sverige har skolor och förskolor två styrdokument i verksamheterna som pedagogerna 

ska arbeta efter. Dessa två styrdokument är skollagen och läroplanen. I läroplanen för 

förskolan Lpfö 98 reviderad 2010 står det: 

 
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 (Skolverket.2010:7).  

Det etiska ämnet är en viktig del i förskolans verksamheter då barn med olika medel kan 

ge uttryck för vad de känner. Barn kan rita, dansa, sjunga och dramatisera för att 

bearbeta saker och ting som har hänt dem, både positiva händelser och negativa 

händelser. Skolverket (2010) betonar att genom intresse, motivation och samspel med 

andra barn och människor vinner barnen nya kunskaper av olika sorter. Språk - 

begreppsutveckling är förenad med hur barnen utvecklar sin förståelse för sig själv och 

olika fenomen i omgivningen och hur de senare kan använda dessa kunskaper i sin 

vardag.  Ett samspel med andra kan till exempel vara när man har sångstund och sitter 

och sjunger men det är också en språklig övning. Skolverket (2005) upplyser hur 

pedagoger kan stödja de yngsta barnens språkutveckling genom att använda sig av rim 

och ramsor samt fingerramsor. Detta kan ske i samlingar eller spontant i verksamheten i 

vardagen. 
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2 Syfte  

Studiens syfte är att undersöka vilka kunskaper pedagogerna har om sångens betydelse 

för språkutvecklingen för barnen i förskolan samt vad anser pedagogerna att barnen lär 

sig under en sångstund?  

Frågeställningarna  

 

• Hur ofta sjunger pedagogerna med barnen i förskoleverksamheterna och vilka 

material använder de sig av för att stimulera barnens lärande i språk 

• Hur arbetar pedagogerna med sång och vad anser pedagogerna att barnen lär sig 

under en sångstund?  
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3 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

I detta kapitel belyses litteratur och tidigare forskning med relevans för denna studie. 

Vad säger forskare om sång i ett språkligt syfte och hur förhåller sig pedagoger till det?  

Uddéns (2001) avhandling bygger på två studier. Den första handlar om kritisk 

textläsning av styrdokumenten i ett musiskt perspektiv, den andra studien om Friedrich 

Fröbels förskolepedagogik. I avhandlingen beskrivs mycket om musik, dans och drama 

i olika sorters kreativa former. Författaren belyser också att pedagoger ska ha kunskap 

om musikens betydelse för språkutvecklingen. Vidare hänvisar författaren till Moberg 

och Moberg som menar att: 

För att sångleken skall bliva till lust och glädje för barnen och även få den 

uppfostrande betydelse den åsyftar, fordras framförallt att ledarinnan själv 

har fantasi och förmåga att i likhet med barnen leva sig in i leken. Hon bör 

själv deltaga i sångleken, icke såsom åskådare, utan som barnens främsta 

lekkamrat, på samma gång som hon, utan att barnen egentligen märka det, 

har ledningen i sin hand. Barnen böra i viss grad känna frihet och 

bestämmanderätt om också i förening med disciplin (Moberg & Moberg 

s.1940:42). 

 

Dessutom menar hon att barn lär sig genom ”musisk lek” i samspel med varandra och 

att läraren är delaktig och inspirerar barnen till detta är en viktig del för barns lärande. 

Där ut över refererar skribenten till Fröbels teori, att genom ”musisk lek” i verksamheten 

ökar chansen till samhörighet och även den sociala samvaron tränas. Vidare anser 

Fröbel att all utveckling, bildning och fostran har en utgångspunkt i känsel och 

mottaglighet och även i aning. Fröbel bedömer att sinnet tidigt erfar näring genom barns 

första kroppslekar. Detta sker genom att barn förenas i harmonins och samklangens 

rike. Med det menas rytmiska, melodiska och dynamiska och således vad gäller ljudens 

och sångens rike. I förskolan sker inlärningen genom flera olika sätt som lek och socialt 

samspel med andra. Vidare belyser Uddén (2001) att ett medvetet bruk av 

musikpedagogik skulle kunna stödja barnets lärande och dess harmoniska utveckling 

med de uttrycksmedel som behövs i livet för att kunna förklara sig och också förstå sin 

omgivning; och därmed utveckla sig till goda språkanvändare i sitt fortsatta liv. 

Människan måste lära sig olika kommunikationsmedel som tal, gester, kroppsspråk för 

att kunna formulera sig och förstå andra människor.  
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Detta är något som barn lär sig genom att se och imitera oss vuxna. Men det gäller att de 

vuxna har ett medvetet formuleringssätt som barnen kan härma och lära sig utav. Uddén 

(2001) menar att musik i pedagogikens verksamheter är ett estetiskt mål i sig men också 

som ett hjälpmedel i det sociala och känslomässiga i barnens utveckling. Sång och 

musik innehåller mycket känslor som barnen får ta del av när pedagoger sjunger på 

förskolor. Vidare menar författaren att ingen forskning har gjorts om musik och sång ur 

ett helhetsperspektiv i förskoleverksamheten. Detta kanske tyder på att musik 

fortfarande inte är ett ämne som tar så stor plats i skolan och förskolan även om det 

finns med i läroplanen. 

 

Språkutveckling genom musiklek 

Vesterlund (2003) påvisar att det inte bara räcker att prata med barnen för att utveckla 

deras språkutveckling. Det krävs dessutom en aktiv handling av förståelsen för att få en 

upplevelse via lek och musik så att barnen kan utveckla sin tanke och begreppsbild och 

fantasi på ett lustfyllt sätt. 

 

Musiken är som sådan redan ett språk som sammanför människor från olika 

etniska grupper och kulturer, ett universellt sätt att förmedla känslor och 

budskap och kommunicera med varandra, utan ord utifrån egna toner, rytmer 

och rörelser. Musik skapar glädje och dans, glädje och dans skapar rörelse, 

rörelse skapar koordination, koordination skapar förståelse, förståelse skapar 

ord, ord skapar meningar, meningar skapar ett språk (Vesterlund 2003:8). 

 

Musik är ett starkt uttrycksmedel och i kombination med dans, dramatik, kan vi 

kommunicera med varandra även om personen inte kan språket eller inte kan prata. 

Språk är både verbalt och kroppsligt; det vi i dagligt tal brukar kalla kroppsspråk. 

Vesterlund (2003) hänvisar till Orff-Schulwerk som också påvisar att utgången från 

sången och röstens möjligheter kan användas på ett lekfullt sätt. När barnen använder 

kroppen och rösten tillsammans blir vårt sätt att kommunicera med varandra både med 

ord och utan ord. En studie gjord 1995 av Lindahl visar att barn kan sjunga hela sånger 

innan de kan prata sammanhängande. Ett exempel är att ett av barnen kunde sjunga en 

text men bara prata med enstaka ord.  



  
 

 6 
 

Vidare betonar författaren (1995) i sin studie att genom dagliga sångstunder i förskolan 

med pedagoger som engagerat uppmuntrar musiken, bidrar till en positiv sångmiljö. 

Barnen sporras därmed och motiveras att lära sig klara av sång och musik i förskolor i 

större utsträckning, än förskolor där ingen sångstund var planerad utan skedde lite då 

och då. Lindahl påvisar att en regelbunden sångstund bereder barnen trygghet i sin 

utveckling. Musiken och sången har en stor betydelse i förskolan för barnen. Uddén 

(2001) hänvisar utifrån sina erfarenheter att både leken och musiken undervärderas som 

ett didaktiskt medel i samspelet mellan pedagoger och barn i förskola eller skola. 

Författaren skriver om La Fuente m fl. som gjort en undersökning, vilken visar att barn 

som redan i magen får höra musik visade sig senare vara tidigare med till exempel 

joller, öga-hand koordination och allmän motorisk koordination. Hur viktig musik och 

sång är på förskolan belyser Riddersporre och Söderman (2012) då de menar att musik 

har en stor betydelse för barnen och verksamheten i förskolan. Musik är ett sätt att 

kommunicera på, vilket författarna vill poängtera. Vidare hävdar de att pedagoger idag 

är mer medvetna om musikens betydelse för barnen än förr. Framtiden har gjort både 

pedagoger och föräldrar mera medvetna om till exempel varför de sjunger med sitt barn 

eller andras barn. Vidare betonar Riddersporre (2012) att musik i alla dess former 

betyder mycket för barnens erfarenheter, utveckling, interaktion och lek. Musiken och 

sången är en viktig del i förskolan för barns språkutveckling.  Bjorkvolds (2005) 

forskning påvisar att sång i olika situationer både spontant och planerad är betydelsefull 

för barns utveckling. Han menar också att barn ersätter ord med spontansång när de inte 

hittar ord för det de vill säga. Vidare betonar författaren att han aldrig träffat på något 

barn som inte kunde sjunga. Jederlund (2002) betonar vikten av att barnen ska känna att 

musiken är rik av innebörd och har en betydelse för dem. Uddén (2001) hänvisar även 

till Hodges som är en musikpsykolog, där Hodges menar att genom musik övas språket 

men också individens känslor där även den sociala biten tränas. 

 

Musikens påverkan i ett lärande syfte i förskolan och skolan  

Enligt inlärningspsykologisk forskning som Jederlund (2002) tagit del av, poängteras att 

det finns bevis på att musik i olika konstitutioner resulterat i bättre skolbetyg hos elever 

i matematik och språk. Bäst utslag inom ämnet gav Mozarts musik utifrån flera av 

forskarnas teorier.  
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Denna forskning hade kunnat hjälpa barn som har språksvårigheter. Riddersporre 

(2012) belyser också att det i Amerika har forskats en hel del om musik för barns 

utveckling. Enligt amerikansk forskning blir barnen bättre på att arbeta tillsammans och 

barnen får lättare för matematik tack vare musiken. Denna forskning anser att genom 

upprepande musikinslag på förskolan sker ett viktigt lärande i den pedagogiska 

verksamheten. Jederlund (2002) betonar hur viktigt det är att barnen får möjligheten att 

formulera sina erfarenheter för vuxna som finns kring dem och som bekräftar det som 

barnen upplever. Författaren lyfter även fram barn med språksvårigheter där det har 

visat sig att musiken stimulerat deras språkutveckling på ett positivt sätt. Vidare 

hänvisar författaren till ett forskningsresultat där skolor som haft ett processinriktat 

arbetssätt och framhävt olika uttrycksformer som bild, musik och drama har fått bättre 

framgångar inom till exempel språkbruket, social kompetens och initiativförmåga. 

Sheridan & Pramling, Samuelsson (2009) lyfter i sin studie upp att musik ofta används 

för att stärka andra ämnen som till exempel matematik eller naturkunskap. Fast (2008) 

hänvisar till den Nyzeeländske forskaren Don Holdaway (1979) som poängterar 

musikens betydelse för barns läs- och skrivinlärning. Författaren menar att genom rytm 

och rim får barnen en fysisk uppfattning av språket. Författaren anser att när kroppen 

används som hjälpmedel får det även en betydelse för språket. Redan från tidig ålder 

använder barn kroppen för att utforska, lära sig saker och att upptäcka nya saker. Med 

hjälp av rytmen och musiken fortsätter barnet sin utforskning av språket. Sundin (1995) 

understryker hur viktig musik är för både språkutvecklingen och musiken i sig själv. 

Författaren menar speciellt att de första åren i barnets liv är viktiga eftersom de lägger 

grund för den fortsatta språkutvecklingen. 

Pedagogernas insikt 

Pedagoger bör ha kunskap om hur musiken påverkar språkutvecklingen för att kunna 

stimulera barnet rätt. Utbildning i musik för förskollärare tillkom på 1960-talet enligt 

Uddén (2001). Musik och rytmik tog stor plats i utbildningen för förskollärare fram till 

slutet på 1980-talet då det ändrades i motsatt riktning. Riddersporre (2012) framhäver 

att som pedagog inte fastna i sitt förflutna musikintresse utan gå vidare och förnya sig 

för att få motivation och se nya möjligheter. Att vara lyhörd för vad barnen tycker om 

men att även kunna ta till vara sin gamla kunskap. Jederlund (2002) påvisar att en 

pedagog som är engagerad och själv intresserad av musik kan innebära stor skillnad för 

barnens intresse inom musik.  
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Han uppmanar sina läsare att sjunga mycket och ofta både spontant och i planerad 

verksamhet i förskolan. Hur pedagogerna är och vad de gör tar barnen efter. Eriksson 

(2013) betonar hur inflytelserikt det är att sjunga och lyssna på musik i förskolan. Det 

viktiga är att vi gör det, inte hur vi gör det.  Genom att prata och sjunga förbereds 

språkutvecklingen. Eriksson (2013) ifrågasätter om förskolans pedagoger ser estetik 

som ett mål i läroplanen eller som ett hjälpmedel till ämnena som till exempel 

matematik och naturkunskap. Detta anser hon är viktiga frågor att resonera om i 

personalgrupperna ute i förskoleverksamheterna. 

Språkets påverkan från fosterstadiet 

Jederlund (2002) hävdar att redan i fosterstadiet hör barnet och i femte månaden är 

barnets hörselsinne helt utvecklat. Därutöver är det påvisat i Meltzoffs studie från 1979 

att både syn- och rörelseuppfattning är av stor betydelse när det gäller 

språkljudinlärning. Spädbarnsforskaren Trevarthen har även kommit fram till att när 

vuxna kommunicerar med en bebis görs det ofta med en musikalisk ton. Detta eftersom 

det upplevs och faktiskt är det mest framgångsrika sättet enligt spädbarnsforskare. 

Författaren hänvisar även till Rauscher som studerat barn och musik. Denna betonar 

betydelsen av att genom musiken övas motoriken, den sociala kommunikationen och 

språket. En annan studie av Spychilger visar att barn som varit med i musiksamlingar 

har en bättre språkutveckling än barn som inte varit med i dessa. Redan i fosterstadiet 

lever barnet i rytm. Neuman (1987) tar upp att ett av de sinnesintryck som barnet får i 

fosterstadiet är hjärtslagen från mamman. Författaren menar vidare att barnet i 

fosterstadiet lever i en ständig pulserande och vibrerande värld. Mammans hjärtljud blir 

ett lugnande och tryggt rytmiskt ljud för barnet. Barnets hörsel utvecklas i femte till 

sjätte graviditetsmånaden och fortsätter sedan till sjätte månaden efter barnet är fött.  

Författaren menar att det ljud som det ofödda barnet ofta hör är mammans röst. Det är 

den som når in i livmodern på ett speciellt sätt. Barnet lär sig känna igen sin mammas 

röst när hon talar eller sjunger genom hennes hjärtslag. Neuman (1987) menar att 

föräldrar som sjunger med barnen bildar en gemenskap genom musiken.  

 
När vi sjunger och spelar tillsammans eller lyssnar till varandra delar vi en 

upplevelse och den kan bli en liten byggsten i grunden för familjens framtida 

liv tillsammans. Neuman ( 1987: 20) 
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Neuman (1987) menar vidare att när barnet sedan är född är barnets hjärna redan 

utrustade så att de med tiden ska kunna lära sig tala. Det första året är barnet mest 

känsligt för ljud så som olika tonhöjder, ljudstyrkor, färg, klang, rytm. 

 Författaren menar också att när mamman sjunger, gnolar, nynnar utvecklas flera 

känslor hos barnet än bara med rösten när man talar.  

 
Musikspråket är då viktigare än talspråket, eftersom det väcker flera känslor 

till liv både hos den som sjunger och den som lyssnar. Neuman (1987: 35) 

 

Författaren menar vidare att barnen prövar och övar sin röst, talförmåga och läten 

genom att till exempel ruska på skallran, daska till handflatan i bordet slå skeden i 

tallriken. Att skapa olika ljud tycker barn är roligt och spännande var sig det sker med 

röst eller rörelse. Gustavsson och Hugoh (2008) belyser hur språkstimulering kan göras 

med hjälp ut av rim, ramsor, gåtor, sång och poesi. Granberg (1999) menar att det talade 

språket innefattar joller, rytm, tonfall, benämningar, berättande, samtal, dramatisering, 

problem och konflikt hantering. Granberg (1999) belyser vidare att språket hos barn 

utvecklas när vuxna är engagerade och pratar och lyssnar på barnet.  Författaren menar 

att språket har en rytm i sig och att det utvecklas även när vi sjunger, lyssnar på musik 

eller genom rim och ramsor. Hon menar att det är många barn som först lär sig sjunga 

innan de riktigt kan tala. Författaren menar också att sången, musiken och rörelsen ihop 

är ett språkstimulerande sätt då barnen rör sig till musiken börjar de så småningom göra 

egna ljud som sedan ska leda till språket. Vidare belyser författaren att om vuxna 

använder sig av sånger med rörelser till lär sig barnet språket med flera sinnen. 

Granberg (1999) menar att sången och musiken bidrar till språk och begrepps förståelse. 

Men sången är också ett kultur arv när vi vuxna sjunger för barnen så för vi över 

traditioner till barnen.  

 
Små barns språk utvecklas i nära samspel både med vuxna och med barn. 

Språkutvecklingen fortsätter sedan hela livet. Kontinuerligt blir ordförrådet 

större och synonymerna fler, ordförståelsen ökar och grammatiken förbättras. 

Grankivst (1999: 15) 
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Kritiska aspekter 

Sandvik & Spurkland, (2011) betonar att pedagogerna bör ha vetskap om språket av 

minst två anledningar, dels för den språkliga miljön och hur personalen ska arbeta med 

den och dels för att kunna bedöma barnets språkfärdigheter och språkutveckling 

(Sandvik & Spurkland, 2011). Sheridan & Pramling Samuelsson (2009) belyser att en 

stor del av dagens pedagoger inte själva har tillräckliga kunskaper inom musik. 

Pedagoger har och kan inte ha kunskaper om alla olika sorters musikstilar. Sundin 

(2003) påstår att musik är det område bland de estetiska ämnena som det forskats och 

finns minst litteratur om. Det finns ett samband mellan pedagogik och estetik men det är 

alldeles för lite forskat kring enligt författaren. Läroplanen för förskolan lpfö 98 

reviderad 2010 belyser de riktlinjer för hur pedagoger ska arbeta med barnen för att få ta 

del av de estetiska ämnena som bild, musik, drama. Barnen ska få möjlighet att kunna 

uttrycka sig genom olika uttrycksformer. Vår studie tar upp de perspektiv som har med 

människor och det sociala att göra.  

Språkutvecklingen genom den Sociokulturella teorin 

 Svensson (2009) beskriver den sociokulturella teorin genom Vygotskij. Skribenten 

menar att individens utveckling samspelar med den samhälleliga, historiska och 

kulturella omgivningen. Det betonas att alla delar måste finnas med för att kunna bilda 

en helhet där barnet kan utvecklas. Vygotskij framhäver språkutvecklingen, vilken 

också påverkas av olika omständigheter. Vidare förklarar han att den sociokulturella 

teorin främst inriktar sig mot tankeförmågans och språkets utveckling. Dessutom menar 

han att alla de upplevelser ett barn får genomgå under sina första år är mycket 

betydelsefulla. Framförallt påverkar de sociala kunskaperna barnet, vilket har stor 

inverkan för barnets språkutveckling. Alltså är det viktigt att barnet får vara med om 

olika upplevelser vilket i sin tur stimulerar den verbala utvecklingen. Däremot nämner 

Vygotskij inget om hur musiken hjälper till i språkutvecklingen. Detta är inget han 

berör konkret vad vi kan utläsa. Däremot upplyser han att all sorts kommunikation är 

viktig för språkutvecklingen, inte enbart det talade språket. Att sjunga med andra 

människor är ett sätt att samspela på menar vi. Säljö (2000) poängterar att den 

sociokulturella teorin både historiskt och i nutid huvudsakligen bottnar i 

kommunikation/samspel mellan individer. Vilket sätt som passar det enskilda barnet i 

inlärningsmetod är individuellt och måste därför anpassas efter behov. 
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Sammanfattning 

I detta kapitel belyses forskare som menar att musik och sång har en påverkan på 

språkutvecklingen. Redan från fosterstadiet påverkas barnen av ljud och rytm och kan 

efter födseln känna igen ljud som till exempel mammans röst. Språket kan få hjälp att 

utformas genom att vi sjunger med barn, hur pedagogerna använder sig av sången i sina 

verksamheter och hur viktig pedagogernas inställning är till sång för att det ska utföras i 

förskolorna.  Barnen lär sig språk genom att vara tillsammans. Sång är en social form 

där lärandet sker tillsammans med andra. Barnen hör vuxna sjunga och börjar härma 

efter. Kapitlet handlar främst om Uddéns avhandling gällande barns musikskapande. I 

kapitlet lyfts även andra forskare upp som till exempel Vesterlund, Lindahl, 

Riddersporre, Jederlund och Bjorkvold. Dessa har också gjort undersökningar relaterat 

till sång och språkutveckling hos barn.   
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4 Metod 

I detta kapitel kommer en redovisning på hur studien gått till. Här kommer att belysas 

vilken metod som använts för att få svar på syfte och frågeställningarna. 

En kvalitativ metod användes för att undersöka vilka kunskaper pedagogerna hade om 

sångens betydelse för den språkliga utvecklingen samt vad pedagogerna ansåg att 

barnen lär sig genom sången bestod av intervjuer. Vi valde att ställa åtta frågor i en 

bestämd ordning. Frågorna i sig gav intervjupersonerna tillfälle att svara utifrån sin 

erfarenhet inom ämnet. Under intervjuerna har intervjuarna varit fåordiga för att ge 

pedagogerna möjlighet att tycka och beskriva vad de vet om musik i ett pedagogiskt 

syfte. Genom intervjufrågorna har vi fått svar på två frågeställningar; Hur ofta 

pedagogerna sjunger med barnen i förskoleverksamheterna, vilka material använder de 

sig av för att stimulera barnens lärande i språk och hur arbetar pedagogerna med sång 

och vad anser pedagogerna att barnen lär sig under en sångstund? 

 

Kvalitativ metod 

 Enligt Repstad (1999) handlar den kvalitativa metoden om att karakterisera. Ordet 

kvalitativ betyder kvalité vilket i sin tur innebär egenskap eller framträdande drag. Det 

vill säga att man går på djupet (kvalitet) inte på bredden (kvantitet).  

Med det menar författaren att några få miljöer studeras i en helhet med konkreta 

nyanser. Repstad (1999) belyser också att genom den kvalitativa metoden har forskaren 

en nära kontakt med miljön och de personer som är med i undersökningen. I denna 

undersökning kommer vi att använda oss av just detta, att ha en nära kontakt med de 

pedagoger som kommer att bli intervjuade i undersökningen. Det gäller att skapa goda 

relationer och ett förtroende för att kunna genomföra trovärdiga intervjuer. May (2001) 

menar att i intervjuer har den som intervjuar – forskaren ett syfte och ett mål med 

intervjun. Den person som intervjuas har en stor frihet att tala om ämnet. Ely (1993) 

menar att det är bra om forskaren har förmågan att kunna leva sig in i de människor som 

ingår i forskningen.  
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Att kunna se saker från en annan persons synvinkel är viktigt för forskaren i den 

kvalitativa metoden. Hon anser att den kvalitativa metoden inte passar de forskare som 

vill genomföra en enkel och oproblematisk undersökning.  
 

Det är en fördel om man kan uppfatta känslor som en källa till kraft och är 

öppen för att söka intellektuella lärdomar från de egna 

känslorna.(Ely.1993:150). 

May (2001) upplyser att det som karakteriserar just den kvalitativa metoden är 

flexibilitet och strävan för att belysa betydelser. Ely (1993) belyser att forskare som 

använder sig av den kvalitativa metoden i sina undersökningar använder den just för 

dess flexibilitet. Repstad (1999) lyfter upp just hur forskare ser på människor i den 

kvalitativa metoden. Den kvalitativa metoden ger en bild utav att människan är fri, 

kreativ och en medveten människa gentemot de människor som ingår i den kvantitativa 

metoden.   Repstad (1999) menar att man kan kombinera olika kvalitativa metoder 

genom att sätta ihop observationer, intervjuer och undersökningar om vad folk gör. Den 

kvalitativa metoden kan också kombineras med den kvantitativa metoden då man kan 

göra diagram och föra statistik av till exempel enkäter. Repstad (1999) belyser att 

genom att få en god kvalitativ forskning krävs det ett slitsamt arbete från forskaren som 

tar mycket tid och som i vissa stunder inte är så spännande. Det krävs ett personligt 

intresse för det specifika ämnet för att hålla gnistan uppe under hela undersökningens 

vardagsrutiner. Ely (1993) menar att när man som forskare använder just den kvalitativa 

metoden måste man ha bra egenskaper för att följa de strikta krav som följer metoden. 

Man måste också kunna uppskatta det enastående glädjeämne som man får under 

undersökningen. I den kvalitativa metoden kan man i sin undersökning ta inspiration av 

den hermeneutiska forsknings tradition vilken handlar om att man som forskare till 

exempel kan tolka både intervjuer, enkäter och observationer. Enligt Patel & Davidson 

(2011) innebär denna metod att man tolkar och gör ett försök att begripa det 

grundläggande för den humana tillvaron. Detta görs via språket. Hermeneutik metoden 

passar in vid kvalitativa undersökningar. 
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Urval  

Genom vår studie ville vi komma fram till vilka kunskaper pedagogerna har om sångens 

betydelse för språkutveckling för barnen i förskolan samt vad anser pedagogerna att 

barnen lär sig under en sångstund? För att nå denna fråga använde vi oss av två 

frågeställningar och för att få svar på de frågorna använde vi oss av intervju frågor och 

litteratur. Bryman (2008) belyser att vetenskaplig data samlas in för studien utifrån 

frågeställningar eller problemformuleringar. Intervjuerna som gjordes bestod utav åtta 

frågor som åtta pedagoger svarade på. Pedagogerna var från två olika förskolor. 

Pedagogerna som intervjuats har fått nya namn för att tillgodose deras anonymitet på 

bästa sätt. De pedagoger som intervjuades på den ena förskolan, var i åldrarna 35-50 år 

och pedagogerna som intervjuades på den andra förskolan var mellan 30-50 år. Alla var 

kvinnor. De intervjuade pedagogerna arbetar på allt från 1-5 år, 1-3 år och 3-5 års 

förskoleavdelningar. Jenny och Josefine jobbar med 1-5 åringar. Sara, Caroline, Kajsa 

och Margareta arbetar på 1-3 års förskoleavdelningar. Sofie och Anna arbetar på 3-5 års 

förskoleavdelningar. Urvalet har valts utifrån ett så kallat bekvämlighetsurval då de 

pedagogerna som är intervjuade är väl kända för oss. Bryman (2008) lyfter fram att det 

innebär att forskaren tar personer som finns till hands. Författaren menar också att 

genom att använda sig av bekvämlighetsurval får man tillfällen att på olika sätt samla in 

data och urval från personerna och det har man inte råd att gå miste om. 

Intervjufrågorna bestod av öppna frågor då vi ville ta reda på pedagogernas kunskap. 

Bryman (2008) lyfter fram just detta om man ska ställa öppna eller slutna frågor och 

vilken utformning som passar till intervjuer respektive enkäter. Vår studie bygger på 

den kvalitativa metoden då vi vill ta reda på vad pedagogerna tänker och höra deras 

åsikter och få reda på deras kunskaper om sångens betydelse för språkutvecklingen. 

Därför valde vi öppna frågor i intervjufrågorna då pedagogerna kan vara fria i sina svar.  

Öppna frågor lämnar utrymme för ovanliga eller oförutsedda 

svar eller reaktioner- svar som forskaren kanske inte hade 

kunnat föreställa sig vid utformningen av frågorna och som där 

med inte ingår i svarsalternativen. Bryman (2008:244).  
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Författaren skriver också att 

Frågorna leder inte respondenternas tankar i någon viss riktning 

och där igenom kan man få reda på respondenternas 

kunskapsnivå och hur de tolkar en fråga man kan också få 

information om hur viktiga olika frågor är för respondenterna. 

Bryman (2008: 244) 

Vi valde att bygga vår studie med hjälp av intervjuer med de åtta pedagogerna där vi 

fick höra vad de kunde om sångens betydelse för språkutvecklingen.  

 

Genomförande 

Vid en undersökning eller som i vårt fall intervjuer påpekar Patel & Davidson (2011) att 

de svar som pedagogerna lämnar på något sätt måste förvaras på ett säkert vis. Detta ska 

kunna garanteras de inblandade intervjupersonerna. Ingen annan kan komma åt 

informationen de gett oss. Det var inga problem att få de tillfrågade förskole 

pedagogerna att ställa upp i intervjuerna. Intervjufrågorna bestod av åtta frågor. 

Intervjuerna skedde på pedagogernas arbetsplats för att de skulle känna sig trygga. I 

studiens genomföranden användes diktafon och en digitalkamera för att spela in 

samtalen. Detta för att kunna hålla koncentrationen på intervjun och slippa skriva 

samtidigt.  

 

Bearbetning och analys  

Vi lyssnade och skrev ner vad pedagogerna svarade på intervjuerna. Därifrån tolkades 

sedan svaren utifrån våra frågeställningar. Vi tematiserade våra svar utifrån frågorna. 

Det vi kan tolka är att alla pedagogerna använder sig av sång i verksamheten men det 

varierar på hur ofta den är planerad eller spontan. Likheten mellan de intervjuade 

pedagogerna var att ingen nämnde att de använde sig av instrument tillsammans med 

barnen. Sången används mer på en småbarnsavdelning (1-3år) än på en syskonavdelning 

(3-5år). 
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Trovärdighet och äkthet 

Vi utgår från att våra intervjuer är tillförlitliga eftersom vi intervjuat personer som 

arbetar inom förskolans värld med inblick i ämnet samt läroplanen som alla inom 

förskolan ska förhålla sig till i arbetet med barnens utveckling. 

Forskningsetiska principer 

Informationskravet  

Enligt Vetenskapsrådets (2002) regler inom forskning ses huvudsakligen att upplysning 

till de individer som ställer upp och deltar i en undersökning ska informeras om syftet 

och själv bestämma om de vill vara med. Alla som deltar i undersökningen ska tilldelas 

information om undersökningen, vad den ska handla om och att det är frivilligt. 

 Detta arbete kommer att publiceras i Diva vilket vi avser berätta för de inblandade 

pedagogerna. Vi ämnar också meddela vad vi kom fram till i vår undersökning för att de 

ska känna sig betydelsefulla för vårt arbete. Studien innehåller endast personer som är 

över 15 år, vilka då själva kan samtycka och det har samtliga pedagoger gjort muntligt. 

Konfidentialitetskravet  

Alla uppgifter om de individer som ställer upp i en undersökning ska behandlas 

konfidentiellt. De enskilda individerna ska inte kunna identifieras av någon i 

omgivningen. Allt som har med undersökningen att göra såsom stad, personer, 

arbetsplatser har vi gjort konfidentiellt. Detta för att skydda de som har deltagit i 

undersökningen.   

 

Nyttjandekravet 

Informationen som de intervjuade berättar får bara användas för forskningsprojektet. De 

här kraven har vi tillmötesgått med all respekt för de pedagoger som ställde upp och 

blev intervjuade. När allt material från intervjuerna är använt, resultat samt analys har 

skrivits, samt studien blivit godkänd av examinatorn, förstörs de transkriberade 

intervjuerna i en pappers maskin och de inspelade intervjuerna raderas från diktafon och 

digitalkameran. 
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Metodkritik  
Studien utgår ifrån att intervjuerna är tillförlitliga. När vi startade vår studie hade vi tre 

frågeställningar men när vi kom till att avläsa vårt resultat och sammanställa det såg vi 

att vi inte hade fått svar på en av frågeställningarna. Vi valde då att ta bort den 

frågeställningen eftersom den inte gav oss något svar på den. De intervjuade 

pedagogerna har svarat ganska lika och alla hade ”koll” på att musiken påverkar barns 

språkutveckling på ett positivt sätt. Vi anser trots våra resultat att det är viktigt att 

musikens betydelse för barns språkutveckling lyfts fram mer i förskoleverksamheten än 

vad som görs idag. Den glöms lätt bort och kommer i skymundan för andra ämnen som 

till exempel matematik och språk. 
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel beskrivs resultatet och analysen som undersökningen har kommit fram 

till. Underlaget som ligger till grund för resultatet i studien är intervjuer som besvarats 

av åtta pedagoger (se bilaga). Resultatet är strukturerat efter frågeställningarna i arbetet. 

Frågeställningarna  

 

• Hur ofta sjunger pedagogerna med barnen i förskoleverksamheterna och vilka 

material använder de sig av för att stimulera barnens lärande i språk 

• Hur arbetar pedagogerna med sång och vad anser pedagogerna att barnen lär sig 

under en sångstund?  

 

 

Hur ofta sjunger pedagogerna med barnen i förskoleverksamheterna och vilka 

material använder de sig av för att stimulera barnens lärande i språk 

 

Intervjuerna visade att de flesta av pedagogerna använder sig av musik dagligen i 

verksamheten som till exempel planerade sångstunder, spontana sångstunder eller med 

hjälp av CD- spelare och i-pads. Margareta uttryckte det så här. 

 
Vi sjunger varje dag. Vi har en sångsamling eller lunchsamling där vi ofta 

gör den till en sång stund. Även vid vilan, då sjunger vi inte men vi sätter på 

avslappnings musik. Så musik är något som är i vår verksamhet varje dag. Å 

vi sjunger själva eller om det är med hjälp av digitala verktyg. 

 

Samlingar i förskolan är vanligt men hur de ser ut och hur ofta de äger rum är upp till 

pedagogerna.  Det är väldigt olika från förskola till förskola och från pedagog kan vi se 

genom våra intervjuer. Vissa förskolor har organiserade samlingar och vissa förskolor 

har bara spontana. Det är olika hur pedagogerna arbetar med musiken i förskolorna.  
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Caroline formulerade sig så här. 

 
 Organiserad sångstund en gång i veckan, sen blir det mycket spontan sång. 

Det är synd att man inte kan spela nåt instrument för då blir det mycket att 

man använder cd-skiva. 

 

 

Med hjälp av instrument kan rytm och takt lättare läras in. Det är bra för de små barnen 

som inte kan prata att känna takten och sedan koppla ihop takten och rytmen med 

musiken som sjungs. Genom intervjuerna syns det att det inte är någon av pedagogerna 

som har nämnt att de använder sig av instrument. Det är oftast mycket sång och dans på 

en småbarnsavdelning när barnen ska lära sig att tala och träna sin grovmotorik. Detta är 

något som Pedagogen Kajsa nämner i sin intervju 

 
Den är med oss hela tiden nästan tycker jag på ett eller annat sätt. Kanske 

speciellt på en 1-3 års avdelning 

 

Musiken försvinner mer och mer ju äldre barnen blir. Detta tog en av de intervjuade 

upp. Pedagogen Josefine uttrycker sig såhär 

 
 Alldeles för lite, just nu har vi ingen planerad sångstund utan det blir lite 

spontana  

 

Genom att pedagogen vet om att det är lite sångstund så kan hon göra något åt det. I 

intervjuerna fick pedagogerna svara på vilka tre barnsånger som de tror är vanligast. 

Svaren från pedagogerna blev väldigt varierande men blinka lilla stjärna och imse vimse 

spindel uppkom flest gånger. Detta visade att pedagogerna använder sig av sången och 

musiken på förskolorna då de vet vilka sånger barnen tycker om mest. Genom studien 

kunde vi också avläsa att pedagogerna stimulerade barnen på olika sätt. Pedagogen  
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Margareta sa 

 

 ”Jag tror att det kan vara sånger som bä bä vita lam, imse vimse spindel och 

blinka lilla stjärna. Dom sjungs väldigt mycket i vår verksamhet också. Vi 

väljer dok kanske lite varierande sånger där vi letar på ipaden som 

tillexempel hjulen på bussen, babblarna och lollo och burnie just för att 

komplettera dom vanliga. Men man måste ändå erbjuda barnen något mera 

och visa att det finns andra sånger också. Så om jag skulle säga så är de 

vanligaste sångerna inne hos oss är nog babblarna, lollo och burnie och 

hjulen på bussen”. 

 

Att använda sig av teknikens hjälp såsom cd-spelare, Ipad och dator är bra eftersom 

man som pedagog kan leta upp musik som barnen vill lyssna på och tycker om. 

  

Analys 
Studien visar att pedagogerna sjunger olika mycket med barnen och att de tycker  att det 

är roligt. Pedagogerna i studien lägger inte större vikt hur det låter när det sjunger utan 

de sjunger och har roligt med barnen. Detta är något som Eriksson (2013) betonar hur 

inflytelserikt det är att sjunga och lyssna på musik i förskolan. Det viktiga är att vi gör 

det, inte hur vi gör det. Pedagogerna använder sig av teknikens hjälp som till exempel 

Ipad, cd spelare, vissa sjunger och andra har drama. Detta visar på en stor variation i 

musiken hos barnen och vi kunde också se att barnen var engagerade och delaktiga i 

deras val av sånger och låtar. Holgersson skriver i Riddersporre & Södermans (2012)  

bok om hur viktigt det är att pedagogen kan koda av och förhålla sig till barns 

deltagande på flera olika sätt. Dessutom kunna känna igen olika synvinklar av betydelse 

i den musikaliska aktiviteten där situationerna blir innebördsrika för varje individ. Att 

göra barnen delaktiga i sångstunder leder ju till samtal med barnen och man låter även 

barnen få ha en åsikt genom att säga vilken sång eller låt som den vill sjunga eller 

lyssna på. Det står även i läroplanen för förskolan Lpfö98 reviderad 2010 att: 
 

Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs 

fram. Varje barn ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra 

val utifrån de egna förutsättningarna. Delaktighet och tilltro till den egna 

förmågan ska på så vis grundläggas och växa. (Skolverket 2010:5).  
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Att barnen får prata och säga sin åsikt ökar ju också språkutvecklingen. Det ökar också 

barnens självkänsla och tillit till sin egen förmåga. Barnen måste vara delaktiga i 

förskolan genom att få vara med att välja saker och ting för att kunna lära sig. Som 

pedagog måste vi ge barn tilltro till deras egen förmåga och låta dem pröva på nya 

utmaningar. Det är upp till pedagogerna att skapa förutsättningar så att barnen utmanas i 

lärandet och sin utveckling. I studien kan vi även se att musiken inte bara används för 

att lära sig saker utan till mycket mer som avslappning, glädje, känslor och motorisk 

träning. Det handlar också om känslor, vi människor lyssnar på olika sorters musik vid 

olika tillfällen i livet. När vi är ledsna lyssnar vi kanske på en sorts musik och när vi är 

glada en annan sorts musik. Musik kan få oss att slappna av och gå ner i varv men den 

kan även få oss att gå upp i varv och prestera saker. Musiken kan påverka oss på många 

olika plan både mentalt, psykiskt och fysiskt. Detta är något som Uddén (2001) hänvisar 

genom Hodges (1989) som är en musikpsykolog, vilken menar att genom musiken lärs 

språket men också individens känslor och även den sociala biten tränas. Att sjunga med 

andra människor är ett sätt att samspela på menar vi. Säljö (2000) poängterar att den 

sociokulturella teorin både historiskt och i nutid huvudsakligen bottnar i 

kommunikation/samspel mellan individer. Vygotskij framhäver språkutvecklingen, 

vilken också påverkas av olika omständigheter. Vidare förklarar han att den 

sociokulturella teorin främst inriktar sig mot tankeförmågans och språkets utveckling. 

Dessutom menar Vygotskij att alla de upplevelser som barn får under sina första år är 

mycket betydelsefulla. Framförallt påverkar de sociala kunskaperna barnet, vilket har 

stor inverkan för barnets språkutveckling. Alltså är det viktigt att barnet får vara med 

om olika upplevelser vilket i sin tur stimulerar den verbala utvecklingen. Däremot 

nämner Vygotskij inget om hur musiken hjälper till i språkutvecklingen. Detta är inget 

han berör konkret vad vi kan utläsa. Däremot upplyser han att all sorts kommunikation 

är viktig för språkutvecklingen, inte enbart det talade språket. Musiken är en social form 

där vi lär oss tillsammans med andra. I förskolan sjunger barn och pedagoger mycket, 

men är det för ett språkstimulerande syfte som pedagoger använder det eller är det bara 

en social form. Glömmer pedagoger musiken och det estetiska ämnena och ägnar sig åt 

kärnämnena. Om inte pedagogerna tycker om att sjunga och dansa hur ska barnen kunna 

tycka om det och få vetskapen om det om de aldrig får göra det. Men om pedagogen 

tycker om att sjunga och dansa och använder sig av det naturligt i förskoleverksamheten 

så blir det naturligt för barnen också anser vi. Barn gör inte som vi säger åt dem att göra 

utan barn gör som vi vuxna.  



  
 

 22 
 

Därför är det viktigt att vi pedagoger är goda förebilder som barnen kan imitera. Något 

som Sandvik & Spurkland (2011) betonar är också att pedagogerna borde ha vetskap 

om språk av minst två anledningar, dels för den språkliga miljön och hur personalen ska 

arbeta med den. 

 

Hur arbetar pedagogerna med sång och vad anser pedagogerna att barnen lär sig 

under en sångstund?  

 

Det gäller att hitta ett lustfyllt och roligt sätt att stimulera barnen på med musik, dans, 

drama. Intervjuernas svar visade att pedagogerna även använder sig av musiken olika 

mycket, men att de tycker om att sjunga.  

Alla har ett musikintresse som lös igenom under intervjuerna och att flertalet av 

pedagogerna använder sig av musik dagligen på förskolorna. Studien visar att 

pedagogerna har den kunskap om varför de använder musik och sång i förskolan. 

Pedagogen Caroline menar att 

 
Just för att vi får med allt, språk, social träning, turtagning, matte, naturen, 

man ser att vi kan fånga barnen här med det. De är intresserade och tycker 

det är roligt. Ramsorna, ett lätt forum att få in språk framför allt. 

 

Pedagogerna visar att genom musiken kan man få in många aktiviteter/moment som kan 

tränas på. Genom att analysera intervjuerna visade de sig att pedagogerna använder sig 

av musiken på flera sätt för att stimulera barnen i deras utveckling.  Pedagogerna visar 

genom studien att de har kunskap om att musiken utvecklar språket men även motoriken 

när barnen rör sig till den. 

 Pedagogen Josefine tycker att det är   
Språkinlärning, rörelse och motorik.   

 

Musiken har takt och rytm och när vi rör oss till den lär vi oss det omedvetet och då 

tränar barnen sin motorik och koordinationsförmåga. I undersökningen kunde det också 

avläsas att en pedagog menar att vi sjunger för att bevara kultur och traditioner. 

Pedagogen Anna sa 

 
Vi sjunger med barnen för att det är glädje och att de ska lära sig lite sånger 

och traditioner som förs vidare. Alla våra fina barnvisor som finns och 

därför sjunger vi med barnen. 
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Genom att analysera och studera intervjuerna som pedagogerna hade svarat på fick vi 

veta att pedagogernas inställning till musik är viktig för att kunna stimulera barnen. De 

pedagoger som varit med i undersökningen tycker om musik själva, genom att 

pedagogerna själva tycker om att sjunga och lyssna på musik så använder de ofta sig av 

musik i olika former på förskolorna. Genom intervjuer kan vi se att pedagogerna har 

kunskapen om hur musiken kan påverka barnets språkutveckling. Genom 

undersökningen har vi sett att pedagogerna använder sig av musiken för att 

språkstimulera barnen. Pedagogerna använder musiken även för de andra ämnena som 

till exempel matematik och natur.   

 

Pedagogen Caroline säger 

 
De lär sig om figurer, språket, matte, i, bakom, framför. Vi använder 

mestadels sångpåsar, då kan man prata om djuren i påsarna. Fantasin, se, 

känna. Dramatisera Bockarna Bruse, spontant gör barnen den själva.   

 

Pedagogerna använder sig av musiken olika mycket, vissa gör det dagligen och vissa 

någon gång i veckan. De använder musiken på ett lustfyllt roligt och inspirerande sätt 

som fångar barnen. Pedagogerna har visat stor variation på material som de använder 

som till exempel teknik, drama och sångpåsar. Att använda sångpåsar är ett bra material 

på förskolan där barnen kan sätta ner handen och ta ut till exempel ett djur. Pedagogen 

Margareta uttrycker 

 
 ”Jag tror att barnen lär sig otroligt mycket genom musik. Framförallt språkutvecklingen”. 

 

Visst lär sig barn mycket genom musiken inte bara språkutvecklingen utan många andra 

delar tränas också genom musiken. Pedagogen Kajsa sa  

 ”Jag tycker att det är ett ypperligt tillfälle att öva talet för oftast så kommer 

faktiskt talet genom sången många gånger på små som håller på att lära sig. 

Men också glädje jag tror att den känslan får barnen också 

 

Visst är det som pedagogerna uttalade sig att det är ett ypperligt tillfälle att öva på 

språket genom att sjunga. Men visst är det också glädje. Genom musiken finns alla 

sorters känslor som glad, ledsen och arg. Detta är något som barnen också får ta del av i 

barnsånger som vi pedagoger sjunger tillsammans med dem.  
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Barnen lär sig otroligt mycket genom musiken. Pedagogen Caroline berättar att de 

brukar dramatisera Bockarna Bruse ”Spontant gör barnen den själva”. Att dramatisera 

med de äldre barnen är ett bra redskap för att öka deras språkutveckling men även deras 

självkänsla då de får tala inför andra. Att öka barnens självkänsla är naturligtvis något 

som alla pedagoger strävar efter. 

 

Analys 
Genom denna frågeställning resultat kunde vi se att pedagogerna har kunskap om hur 

musiken påverkar språkutvecklingen och andra ämnen också. Genom resultatet kunde vi 

också avläsa att pedagogerna var bra förebilder då de deltog i samlingar och drama. Det 

är något som Uddén(2001) belyser att pedagogerna är ju barnens förebilder och om inte 

de vill leka och ha roligt tillsammans med dem, hur ska då barnen lära sig det. Det sägs 

ju att barn inte gör som man säger till dem utan barn gör som vi gör. Leker inte vi 

pedagoger och deltar i sångstunder, sånglekar så gör inte barnen det heller. Pedagogerna 

deltar i sånglekar, drama lekar, de har sångstunder både planerade och oplanerade. De 

har fantasi som erbjuder barnen spännande stunder med olika material. Vesterlund 

(2003) hänvisar till Orff- Schulwerk som också menar att man utgår från sången och 

röstens möjligheter och där igenom använder dem på ett lekfullt sätt. När barnen 

använder kroppen och rösten tillsammans blir vårt sätt att kommunicera med varandra 

både med ord och utan ord. Genom att pedagogerna arbetade på detta sätt arbetar de 

efter vad läroplanen för förskolan lpfö 98 säger att förskolan ska sträva efter att varje barn 
 

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 (Skolverket.2010: 7).  

 

Pedagogerna använder sig av musiken på olika sätt för att stimulera språkutvecklingen 

men det är också en social träning.  Genom vårt resultat har vi sett att pedagogerna har 

kunskapen kring varför de har sångstunder med barnen och vad barn lär sig genom att 

sjunga. Pedagogerna hade även kunskap om hur de kan använda musiken som ett 

arbetsverktyg i förskolans verksamhet, dels för att språkstimulera barn men även för att 

erbjuda barn matematik och naturkunskap i verksamheten. Pramling, Samuelsson 

(2008) belyser att en stor del av dagens pedagoger inte själva har tillräckliga kunskaper 

inom musik, de kan till exempel inte dansa hipp hopp eller breakdance.  



  
 

 25 
 

Pedagogerna hade inga kunskaper om alla olika sorters musikstilar. Däremot kan alla 

människor röra sig till musik efter egen önskan, att känna rytmen i musiken och låta 

kroppen följa den och alla människor kan ju sjunga om de så vill. Uddén (2001) 

refererar till Jean Molino (2000) som påstår att vare sig språk eller musik är 

konstitutiva. När vi sjunger på förskolorna gör vi det ofta tillsammans och då blir det en 

social träning. I och med att pedagogerna innehar kunskapen om hur musiken påverkar 

språket och hur de arbetar med musik, anser vi att de har en större insikt i hur 

språkutveckling påverkas. Det i sin tur genererar att pedagogerna i tidigt skede kan se 

om språkstimulans behövs för enskilda barn. Att i tidigt skede kunna se om barn 

behöver språkstöd är väldigt viktigt anser vi. Jederlund (2002) som tagit del av 

inlärningspsykologisk forskning poängterar att det finns bevis på att musik i olika 

konstitutioner resulterat i bättre skolbetyg hos elever i matematik och språk. Bäst utslag 

gav Mozart utifrån flera av forskarnas teorier. Betyg finns inte i förskolan men om 

pedagoger kan stimulera barnens matematiska och språkliga förmåga genom musik och 

sång kan det i så fall hjälpa och underlätta för barnen senare i skolan.  

 

Sammanfattning  

Vi kan utläsa att av de åtta förskole pedagogerna som är intervjuade, arbetar alla med 

sång mer eller mindre på sina arbetsplatser. Vi har också sett att eftersom pedagogerna 

är intresserade av sång, speglar det av sig på deras arbetsplatser och på avdelningarna 

bland barnen. I och med att pedagogerna tycker om musik kunde vi också förstå att de 

tyckte om att sjunga med barnen.   
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6 Diskussion  
I detta kapitel handlar det om pedagogernas kunskap om sången och om musikens 

påverkan. Musiken påverkar oss på flera sätt både mentalt, psykiskt och fysiskt. 

Diskussion om vårt metodval och sättet vi gjort vår undersökning på samt kunde vi gjort 

studien på något annat sätt. Slutligen våra egna tankar om arbetet. 

 

Resultatdiskussion  

I detta avsnitt diskuterar vi våra resultat och vilka konsekvenser dessa kan få. 

 

Pedagogernas kunskaper 

 Det är viktigt att diskutera hur vi arbetar med estetiken som ett mål i läroplanen. Får 

estetiken den plats den behöver eller får den stå åt sidan för till exempel kärnämnena. 

Pedagogerna måste möblera miljön så att den blir inbjudande och stimulerande för 

barnen. Det måste också finnas olika material som kan stimulera barnen i sina 

utvecklingsfaser som till exempel språkutvecklingen, genom att ha böcker framme och 

att ha sångstunder med barnen. Vi anser att pedagogerna inte får glömma att musiken 

kan hjälpa barnen med att bli bättre i bland annat svenska och matematik. Pedagogerna 

bör inte bara sluta med sång för att barnen blir äldre. Det är upp till pedagogen att 

utmana barnen och stimulera dem vidare genom att hitta andra sånger.  
 

Musikens påverkan                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Musiken kan påverka oss på så många olika plan både mentalt, psykiskt och fysiskt. Vi 

anser att det är viktigt att prata om känslor för att få uppleva olika känslor och prata om 

det och kanske få en bättre förståelse för andra människor.  Vi får in känslor genom 

sången när vi till exempel sjunger bockarna Bruse, där trollet är argt. Genom musiken 

tränas många olika sinnen olika mycket. För att musik och sång ska användas och 

utföras på förskolorna så har det med pedagogernas inställning att göra. Pedagogernas 

inställning till musik avgör väldigt mycket hur den används i förskolorna.  Pedagogerna 

använde sig av musiken på olika sätt i de två förskolorna som vi har gjort våra 

undersökningar på.  

Riddersporre (2012) framhäver att som pedagog inte fastna i sitt förflutna musikintresse 

utan kunna se nya möjligheter och få motivation genom det gamla. Författaren hänvisar 
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till Bertil Sundin (1995) som menar att ”en öppen attityd till musik är det viktigaste för 

en förskollärare” (Riddersporre 2012:38).  Vi håller helt med författaren att 

pedagogerna måste ha en öppen attityd till musik för att kunna stimulera barnen i den 

samma. De pedagoger som vi har intervjuat har inte fastnat i sitt förflutna och är inte 

rädda för att pröva på nya saker. Vi anser att det är bra när pedagoger hittar på nya 

sånger, musikmaterial och andra medel som kan stimulera barnen i deras 

språkutveckling. Det i sin tur innebär att verksamheten blir spännande både för dem 

själva och för barnen.  Att pedagogerna lät barnen vara delaktiga i val av sånger ansåg 

vi också vara bra eftersom de också följer förskolans läroplans Lpfö 98 reviderad 2010 

mål. Vi pedagoger har tagit på oss ett ansvar att ta hand om barnen och utbilda dem och 

måste därför också göra det genom lek och sång. Detta kan vi se att de pedagoger som 

vi har intervjuat och som ingår i studien gör. Genom att vi pedagoger sjunger och rör 

oss till musik med barnen och leker sånglekar med barnen tränar vi barnens 

kroppsuppfattning. Barnen lär känna sin kropp när de rör på den. Genom studien kan vi 

också se att pedagogerna använder spännande och intressanta stunder eller aktiviteter 

för barnen vilket även innebär att pedagogerna följer barnens intresse. Det som framgår 

genom vårt resultat i undersökningen är att pedagogerna som vi har intervjuat är väldigt 

intresserade av musik vilket innebär att de både använder det på sin fritid och i 

verksamheten. Genom att pedagogerna har en god inställning till musik, tycker om att 

sjunga och lyssna på musik både på fritiden och i förskolan så förs den inställningen 

vidare till barnen. Detta är något som Jederlund (2002) påvisar att en pedagog som är 

engagerad och själv intresserad av musik kan innebära stor skillnad för barnens intresse 

inom musik. Han uppmanar sina läsare att sjunga mycket och ofta både spontant och i 

planerad verksamhet i förskolan. En av pedagogerna medgav att de hade lite för lite 

musikstunder nu förtiden och att hon tyckte att det var tråkigt, om inte pedagogen hade 

blivit intervjuad hade pedagogen kanske inte reflekterat över hur lite musik de använde 

på hennes avdelning. Detta i sin tur kan leda till att pedagogen kan ändra arbetssättet på 

sin avdelning och därmed ta upp musiken och sången igen på hennes avdelning. Genom 

att pedagogen fick sig en tankeställare hoppas vi att det blir en förändring, vilket är 

positivt för barnen i förskolan. Genom att vi intervjuat 8 pedagoger på två olika 

förskolor och med olika kompetenser anser vi att vi fick svar på våra frågeställningar.  

När vi sammanställde vårt resultat utgick vi från våra två frågeställningar. 

Frågeställningarna använde vi för att se om vi har fått dem besvarade som vi ville och 

hade tänkt oss. Vi använde oss av våra frågeställningar som underrubriker i resultatet 
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för att göra det lättare för läsarna att se att vi har fått svar på dem. Vi anser att 

pedagogernas inställning till musik påverkar hur mycket sång och musik det blir i 

förskolan. De flesta pedagoger är medvetna om barnens språkutveckling genom 

musiken, vilket gläder oss. Vårt sätt att intervjua pedagoger om musikens betydelse för 

barnens språkutveckling anser vi gett oss ett bra underlag för vårt arbete. Vi anser trots 

våra resultat att det är viktigt att musikens betydelse för barns språkutveckling lyfts 

fram ännu mer i förskoleverksamheten än vad som görs idag. Den glöms lätt bort och 

kommer i skymundan för andra ämnen som till exempel matematik och språk. Vi håller 

helt med pedagogerna om att musik inte bara är en språklig träning utan mycket mer. Vi 

anser att i förskoleverksamheter för barn i 3-5årsåldern, syskonavdelningar och uppåt så 

börjar pedagogerna inrikta sig mer på kärnämnena som till exempel svenska, matematik 

och naturkunskap. Även om man arbetar med kärnämnen med småbarn så blir det på ett 

annat sätt på 3-5 års avdelningar och syskonavdelningar.  I den här åldern får de flesta 

barn syskon och får således vara duktiga och sjunga för sitt syskon och visa vad de lärt 

sig. Genom vårt resultat kan vi se att vi har fått svar på de två frågeställningarna  

 

• Hur ofta sjunger pedagogerna med barnen i förskoleverksamheterna och vilka 

material använder de sig av för att stimulera barnens lärande i språk 

 

• Hur arbetar pedagogerna med sång och vad anser pedagogerna att barnen lär sig 

under en sångstund?  

Vi anser också att vi därigenom har fått svar på vårt syfte vilka kunskaper pedagogerna 

har om sångens betydelse för språkutvecklingen för barnen i förskolan samt vad anser 

pedagogerna att barnen lär sig under en sångstund? Hela undersökningen har gett oss 

ännu mera förståelse för hur musiken kan påverka tal och språkutvecklingen. Detta i sin 

tur kommer vi att ta med oss till våra egna arbetsplatser och arbeta vidare med. 

Dessutom kommer vi att informera våra kollegor om hur viktigt det är med musik för 

språkutvecklingen.  

Metoddiskussion 

I detta avsnitt kommer vi att ta upp hur vår metod har gått till och hur vi har använt oss 

av den. Vi kommer även att diskutera vår metods för och nackdelar med hjälp av 

litteraturen som vi har läst.  
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 Undersökningen gjordes på två olika förskolor där det skett intervjuer med pedagoger 

och utifrån detta har svaren gett oss en insikt hur musik används i förskolorna. Vi ville 

genom den kvalitativa metoden ta reda på vilka kunskaper pedagogerna har om sångens 

och musikens betydelse för tal och språkutvecklingen för barnen i förskolan. Hur 

arbetar pedagogerna med sång och hur inspirerar de barnen till lärande genom sången. 

Genom att använda oss av den kvalitativa metoden fick vi veta pedagogernas tankesätt 

kring sång. Det hade varit spännande att genomföra fler intervjuer för att kunna jämföra 

med ännu fler förskolor om vad pedagogerna anser om vilken betydelse sången har för 

barns språkutveckling. Vi valde förskolor i vår närhet men kunde ha jämfört med 

förskolor på orter längre ifrån oss. Repstad (2007) tar upp att ett arbete brukar bli bättre 

ifall man gör grundliga undersökningar av ett litet antal intervjuer istället för en mängd 

ytliga undersökningar av många intervjuer. De intervjuade pedagogerna har svarat 

ganska lika och alla visste att musiken påverkar barns språkutveckling på ett positivt 

sätt. Genom svaren från pedagogerna fick vi en inblick i olika synsätt. En av 

pedagogerna ansåg att det var för lite sång och musik på hennes avdelning. Pedagogen 

tar upp en viktig aspekt som till exempel om det är lagom eller för lite musik. Vem är 

det som avgör om det är för lite eller för mycket det är ju bara vi själva som kan avgör 

när vi är nöjda tycker vi. Men för att få det förtroendet av den intervjuade så att de kan 

öppna sig och berätta vad de anser och tycker och hur de arbetar måste man ha en bra 

kontakt. Detta är något som Repstad (1999) belyser, att även genom den kvalitativa 

metoden har forskaren en nära kontakt med miljön och de personer som är med i 

undersökningen. Vi känner att metoden vi har använt oss av har lett till att vi har fått 

svar på våra frågeställningar och även vårt syfte. Om vi istället hade använt oss av den 

kvantitativa metoden och använt oss av enkäter hade vi inte fått den känslan som 

pedagogerna förmedlar i en intervju. Vi hade kanske därav inte heller fått svar på våra 

frågeställningar på det sätt som vi ville. 

 

 Men vi hade kunnat kombinera den kvalitativa metoden och den kvantitativa metoden 

genom att lämna ut enkäter till pedagogerna och därefter intervjua dem och till sist 

också observerat dem i sina verksamheter och sett hur de arbetar med sång. Detta hade 

kunnat ge ett bra resultat då vi både hade fått veta vad pedagogerna vet om musikens 

språkutveckling genom sången, samt även sett med våra egna ögon om hur de använde 

sig av sången. Vi hade kunnat se ett mönster i våra svar genom diagram. Detta är något 
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som Repstad (1999) belyser att den kvalitativa metoden kan kombineras med olika 

metoder av den kvalitativa genom att sätta ihop observationer, intervjuer och 

undersökningar om vad folk gör. Den kvalitativa metoden kan också kombineras med 

den kvantitativa metoden genom att man kan göra diagram och föra statistik av till 

exempel enkäter. Vi hade kunnat göra på detta sätt och det hade varit jätteintressant men 

vi kände att vi inte hade hunnit göra alla de undersökningarna på den korta tiden och för 

att få en bra studie så tog vi bara en metod och det blev intervjuer.  

Slutdiskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera hur studien har påverkat oss och vad vi tar med 

oss av studien. Det har varit ett intressant och roligt arbete. Det är viktigt att pedagoger 

som arbetar inom förskolan kan få möjlighet att fortbilda sig inom området sång. Några 

av pedagogerna anser att musiken försvinner i förskoleverksamheten ju äldre barnen blir 

och det kan vi ifrågasätta, varför blir det så? Detta ser vi som en utmaning i vårt 

fortsatta arbete inom förskolan, att se till att det finns mycket musik med även för de 

äldre barnen. En pedagog som kan spela ett instrument gör stor skillnad i verksamheten, 

barnen blir spontant mer engagerade enligt vår uppfattning. Instrument är något vi 

upplever används väldigt lite ute i förskoleverksamheterna. Detta anser vi är konstigt 

eftersom vi själva har erfarenhet av att barnen älskar när det låter, speciellt när de själva 

får åstadkomma dem med hjälp av olika instrument. Callissendorff (2005) som skriver i 

Riddersporre & Söderman (2012) hävdar att det bara finns en avhandling som grundar 

sig på hur barn lär sig spela ett musikinstrument och det är hon själv som gjort den. 

Dessutom påstår Jederlund (2002) att barn lär sig sjunga innan de lär sig prata. Vilket vi 

också kan hålla med om när vi reflekterar över våra verksamheter.  

 

Pedagogiska implikationer 

Vi anser att sången är viktig i vår vardag. Därför kommer vi att ha i åtanke att sången 

borde få större plats på förskolan, speciellt för de större barnen i förskoleverksamheten. 

Detta eftersom någon av pedagogerna indikerar på att musiken och sångstunderna 

trappas av ju äldre barnen blir.  
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Förslag till vidare forskning 

Vi hade tyckt att det kunde vara spännande att observera spontansången hos barn på 

förskolor. Undersöka när, var och vad de sjunger. Även hur ofta och vilka instrument 

som används i förskoleverksamheterna skulle vara intressant att forska om. 

 Bjorkvold (2005) skriver lite om instrumentens användning i förskolan som skulle 

kunna ligga till grund för vidare forskning. 
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Bilaga 
  
Frågor till pedagoger:                                                                                   

 

• När lyssnar du på musik 
 

• Vilken sång/låt tycker du bäst om 
 

 
• Vad tänker du på när jag säger musik 

 
• Hur ofta sjunger du/ ni i verksamheten 

 
 

• Vad lär barnen sig när ni har musik eller sångstund 
 

• Tycker du om att sjunga 
 
 

• Vilka sånger är vanligast, nämn minst 3st 
 

• Varför sjunger ni med barnen? 
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