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Abstrakt 
 
English title: ”I am absolutely convinced that music is a major part of children's 
language development”- A qualitative study on how pre-school teachers talk about their 
work with music to promote children's language development 
 
Svensk titel: ”Jag är helt övertygad om att musiken är en stor del av barns 
språkutveckling” -En kvalitativ studie om hur förskollärare talar om sitt arbete med 
musik för att främja barns språkutveckling 
 
Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare talar om sitt arbete med musik för att 
främja barns språkutveckling. Studien grundar sig på fem förskollärares berättelser av 
hur de använder musik i syfte att stimulera barns språkutveckling. Studien ska även 
beskriva de kompetenser förskollärarna framställer att de besitter inom musik som 
verktyg för barns språkutveckling. Empirin samlades in genom semistrukturerade 
intervjuer samt intervjuer via mejlkontakt. Analysen av resultatet tar utgångspunkt i den 
sociokulturella teorin om barns lärande och utveckling. I resultatet framkommer vilka 
verktyg genom musik förskollärarna använder för att ge möjlighet till stimulans för 
barns språkutveckling. Resultatet av studien visade att samlingen är en arena där lärarna 
använder flera medierande verktyg för att ge barnen förutsättningar för språkutveckling. 
De verktyg som var mest framträdande var: tecken, musiklek och sång. Trots att 
förskollärarna hade olika bakgrund och kompetenser inom ämnet musik, framkom det 
att samtliga förskollärare talar positivt om användning av musik som ett sätt för barn att 
utveckla språkliga kunskaper. Endast en av förskollärarna hade en vidareutbildning 
inom musik där språkutvecklingen var en stor del. De andra hade endast fått mindre 
fortbildningar inom ämnet men de beskriver att det var längesedan. Förskollärarnas 
personliga erfarenheter var inte heller ett hinder för användningen av musiken utan alla 
arbetade aktivt men utifrån egna förutsättningar.  
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1  Inledning 
 
Ehrlin (2014) skriver att svenska förskolor är skyldiga att arbeta utifrån och sträva efter 
att uppnå de nationella mål som ligger till grund för verksamhetens arbete, ett av dessa 
nationella mål är den läroplan som svenska förskolan idag har (a.a). I läroplanen 
framkommer det att barn utvecklas och lär sig genom att använda kroppen som ett 
redskap i inlärningsprocessen. Sång, rytmik, dans och rörelse i samarbete med tal och 
skriftspråk skapar en grund för det livslånga lärandet, där hela barnet deltar i processen 
(Skolverket 2016). 
 
Förskolans uppdrag är: 
 

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 2016:7)   
 
Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 
språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet 
och intresse för den skriftspråkliga världen. (Skolverket 2016:7)
    

Uddén (2004) beskriver att redan när det lilla fostret utvecklas i mammans mage blir 
ljud och rytmer en viktig del för fostrets utveckling. Mammans hjärtljud och hennes röst 
lugnar barnet i och sedan utanför magen. Musik används för att skapa känslor, när 
barnet är ledset kan mammans röst och en välkänd visa skapa trygghet hos barnet. Barn 
använder sången som ett medel att utveckla talet. Författaren menar att 
språkutvecklingen sker i samspel med vuxna som sjunger och interagerar med barnen. 
Författaren skriver att alla barn föds med en förmåga att sjunga, men att den utvecklas i 
kulturella sammanhang. 
 
Ehrlin och Wallerstedt (2014) skriver att musik är grunden och hjärtat i 
förskoleverksamheten, barn av idag är omringade av ljud och musik under i princip hela 
deras vakna tid. Dessa ljud kommer från bland annat mobiltelefoner, datorer och tv. 
Barnen börjar tidigt att sjunga med i texterna och samtalar kring musiken med varandra. 
Förskolan bygger en stor del av sin verksamhet på musik och sång, i många fall är en 
sångstund varje dag ett återkommande fenomen. Redan på 1920-talet användes musik 
som ett verktyg i språkutvecklingen och det var en stor del av lärarutbildningen. 
Utbildningen var inspirerad av Friedrich Fröbel vars inställning var att sång och sagor 
skulle utgöra en stor del av språklektionerna. 
 
Utveckling och lärande uppkommer i samspel med andra, menar Vygotsij (2001). Att 
använda kroppsspråket i samspel med det verbala språket är en kombination människan 
behöver för att befästa den kommunikativa förmågan. Vygotskij skrev att imitation är 
nyckeln till ett socialt lärande, barn imiterar och härmar från första stund (a.a). 
Läroplanen i förskolan hämtar mycket av sin pedagogik från den sociokulturella teorin, 
det syns tydligt i läroplanens olika delar där samspel och lärande framställs som 
betydande.  
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Lärandet ska baseras såväl på̊ samspelet mellan vuxna och barn 
som på̊ att barnen lär av varandra. (Skolverket 2016:7) 
 

Ehrlin och Wallerstedt (2014) understryker musikens betydelse i språkutvecklingen, de 
har observerat förskollärare och barn för att på så sätt lägga grunden för en 
materialinsamling. Deras resultat visade att musik är ett verktyg i språkutvecklingen. 
Uddén (2001) uttrycker lekens relevans när barn kunskapar i samband med musik. Det 
rytmiska i kroppen och röstens ton och tal är grundläggande i leken. Studien fokuserar 
sig på att undersöka hur förskollärare använder musik för att främja språkutvecklingen 
hos barn som innefattar allt med det kognitiva, talade, kroppsliga och skriftliga språket.  
 
Säljö (2015) skriver att Vygotskij ser språket som ett sätt att samspela med omvärlden 
genom kroppsligt språk, skrift samt det talade språket med tanken som grund. Uddén 
(2004) beskriver musik begreppet som att det ofta missuppfattas i sammanhang där barn 
och musik beskrivs. Hon skriver att musik i dessa kontexter inte ska blandas med 
konstformen musik utan den ska ses som musiklek eller musiska aktiviteter. När vi 
använder musik i arbetet så ser vi det som en helhetssyn där sång, rim, ramsor, rytmer 
och rörelser ingår. 
 
Vår förväntning med undersökningen är att den ska bidra med kunskap om 
språkutveckling med musik som verktyg utifrån förskollärarnas perspektiv. Studien 
kommer förhoppningsvis att bidra med förskolepedagogisk kunskap om det konkreta 
arbetet med musik i syfte att stimulera barns språkutveckling. Därigenom kan lärare 
inspireras av de arbetssätt som kan komma att presenteras i studien. I studien undersöks 
även förskollärarnas kompetenser, och hur dessa påverkar deras arbetet med musik som 
verktyg i barns tidiga språkutveckling.  
 
1.1  Syfte och frågeställningar 
 
Studiens syfte är att skildra hur förskollärare talar om sitt arbete med musik för att 
stimulera barns språkutveckling. Studien behandlar musikens betydelse i 
språkutvecklingen, då tidigare forskning visar att musik är en bidragande faktor till 
barns språkutveckling.  
 
Frågeställningar:  
 
1.Hur beskriver förskollärare de verktyg de använder i arbetet med musik för att stödja 
barns språkutveckling? 
 
2.Hur beskriver förskollärarna de kompetenser de besitter inom musik och 
språkutveckling? 
 
Vi vill bidra med en fördjupad förståelse kring hur förskollärare beskriver de verktyg de 
använder för att ge barnen förutsättningar för språkutveckling. Samt att vi redogör för 
vilka kompetenser förskollärarna beskriver att de besitter inom musik och 
språkutveckling.  
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2  Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 
I avsnittet nedan följer tidigare forskning som är utvald utifrån syfte och 
frågeställningar. I avsnittet finns både internationell och nationell forskning inom musik 
och språkutveckling.  
 
2.1  Musik och språkutveckling 
 
Ehrlin (2014) skriver att det i hennes studie framkom att det är en känd uppfattning hos 
förskollärare att samspel i samverkan med musik skapar förutsättningar för 
språkutveckling. Uddén (2001, 2004) beskriver Fröbels syn på hur barn redan i yngre 
åldrar utvecklas genom att härma ljud och använda flera sinnen samtidigt. Fröbel 
skriver att de yngsta barnen reagerar på rytmiskt språk så som visor och sånger, det är 
därför betydande att vuxna i barnets närhet blandar visor och berättelser. Det ger barnet 
möjlighet till att utveckla ett nyanserat talspråk. Fröbel påvisade att tonen i sången gör 
att barnet lättare förstår språkets innehåll, det kan visa barnet vilken sinnesstämning 
som är aktuell. För att ny kunskap ska uppstå har vikten av meningsfullhet och 
deltagande i processen varit genomgående i forskningen, skriver Jederlund (2011). Han 
beskriver att det är viktigt när barnen ska tillägna sig språket genom musikövningar. I 
Kulttis (2013) studie kring hur sång påverkar språkinlärningen hos flerspråkiga barn 
ingår tio barn i åldrarna ett till tre år som delades upp i mindre grupper. Studien 
genomförs i en sociokulturell teoretisk ansats för att förstå de lärande dynamiker som 
finns hos yngre barn. Empirin samlades in genom videoinspelning av sångaktiviteter i 
sex månader. Resultatet av studien visade att i de sångaktiviteter som förskolan erbjöd 
gav barnen olika kommunikativa resurser så som texter, rytm, gester, artefakter och 
barnen fick även möjlighet till att upprepa aktiviteterna ofta. Alla barnen kunde delta i 
det språkliga stadiet de befinner sig i och det möjliggör att alla kan delta.  
 
I en litteraturundersökning utförd av Engh (2013) undersöks hur musik används i den 
engelska skolan för att stimulera språkutveckling. Han beskriver att det i litteraturen 
finns starka belägg för att musik i undervisningen ger möjlighet för en utökad språklig 
kunskap. Engh beskriver att det inte är något nytt att undersöka musikens betydelse för 
språkutvecklingen utan att sådana studier redan under 1960-talet påbörjades. De såg 
redan då de fördelaktiga resultaten som kom ifrån att använda musik i 
språkundervisningen. Forskaren ställer sig dock frågande till varför musikens betydelse 
fått så litet genomslag inom skolväsendet trots den starka bevisningen för dess relevans. 
Författaren tar upp de kognitiva strukturer som talar för att musik och inlärning 
underlättar varandra. Han skriver att de delar av hjärnan som hanterar musik och 
språkinlärning överlappar varandra och det gör att dessa delar är av stor hjälp för 
varandra. Avslutningsvis skriver Engh att sammanfattningsvis är resultatet tydligt och 
visar att användandet av musik i språkinlärningskontexten har teoretiskt stöd. Han 
beskriver att det ökar barnets sociokulturella och kommunikativa skickligheter. ”From 
an educational standpoint, music and language not only can, but should be studied 
together”(s.121). 
 
I en tidningsartikel skriven av Parlakian (2010) beskrivs barndomen som den bästa tiden 
att lära sig nya saker och utveckla de kunskaper vi har. Musiken aktiverar flera olika 
områden samtidigt och har en stor roll i barnets liv. När barnet får en vaggvisa sjungen 
för sig stimulerar det tidig språkutveckling hos barnet. Hon skriver att musiken aktiverar 
litteracitet och språkkunskap på många sätt och hon delar in musikens 
utvecklingsområden utifrån fyra kategorier:  
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Talade språket 
Musiken ger barnet en chans till att uppleva sitt språk. Det handlar om att man kan byta 
ut ord i låttexter och det ger barnet en chans att utveckla sitt logiska tänkande.  
 
Flerspråkighet 
Barnen ska få möjlighet att lyssna på musik på andra språk än enbart sitt modersmål. 
Det gör att barnet lättare kan urskilja språk och lära sig ord och fraser från dessa.  
 
Repetera  
När barnet lyssnar på musik med text får barnet höra många ord flera gånger. Barnet 
förstår i många fall ordet med de kan inte själva säga det. Då får barnet höra ordet och 
det ger möjlighet till att senare kunna säga det.  
 
Fonemisk medvetenhet 
Sång och musik ger barnet större förståelse för fonem. Barn som har lätt för att urskilja 
fonem har i högre grad lättare för att lära sig prata.  
Verktyg 
 
2.2  Samling, en arena för användningen verktyg 
 
I en studie av Lindahl (1995) studeras hur ettåringar på en förskola styr sitt eget lärande 
genom att medvetet ta till sig fenomen i sin omgivning. I sångsamlingarna ser hon hur 
barnen försöker förstå och vill klara av sånger, genom gester och rörelser. Kultti (2013) 
beskriver olika strategier att använda i samlingarna med barnen, sången är den som 
fokus ligger vid och hon beskriver olika aktiviteter. För att utveckla barnens språk 
använder lärarna sång och musik som verktyg, de sjunger namnsånger för att individen 
ska synas och barnet ska lära sig säga sitt eget namn. Hon nämner sånglådan/påsen som 
vanligt förekommande, då blir sången tydlig och barnet kan förstå vad sången handlar 
om.  
 
2.2.1  Verktyg 
 
Musiken kan enligt forskarna ses som ett verktyg för att arbeta med språkstimulering. 
Det framkom i resultaten från Ehrlin och Wallerstedts studie (2014) att lärarna använder 
musik i både spontana och planerade aktiviteter. Forskarna menar att det är 
betydelsefullt att barnen deltar i spontana sång- och lekstunder. I en artikel baserad på 
en aktionsforskningsstudie har Salmon (2010) studerat barns utveckling av läs- och 
skrivutveckling genom musik. Artikeln syftar till att skapa en medvetenhet hos läsaren 
om musikens makt att engagera barn i tänkande aktiviteter. Syftet med studien är att 
uppmuntra arbetet och att integrera musikaliska element i den tidiga barndomsmiljön 
som hjälper barn att upprätta förbindelser till barnets livsvärld. En slutsats av studien 
var att musik bör ses som ett universellt språk vars erfarenheter går ihop med minnen 
och känslor. Därför bör lärare arbeta med musik och integrera den i verksamheten och i 
arbetet med språkutveckling. Parlakian (2010) beskriver i sin artikel hur man kan arbeta 
med musik och språkutveckling i olika åldrar med de yngre barnen.  
 
0-12 månader: Sjung enkla sånger där du använder tecken eller gester som stöd till 
textens handling. Hon menar att vi gör det eftersom att barnen har kontroll över sina 
händer innan rösten.  
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12-24 månader: Sånger stödjer barnet att utveckla sitt ordförråd. Sång och rytm hjälper 
barnet att forma ord. Rytmen gör även att det blir lättare för barnet att lära sig nya ord, 
även på språk de inte behärskar.  
 
24-36: månader Använd musiken för att berätta historier, använd figurer och flanosagor 
för att göra dem levande. Det gör att barnet lättare kan förstå sagans handling och på så 
sätt ta till sig orden och dess mening.  
 
2.2.2  Lek 
 
När de musikaliska aktiviteterna är välplanerade och lägger fokus på samspel och den 
sociala faktorn har musiken en förmåga att stimulera språkutvecklingen hos barnen som 
deltar, skriver Ehrlin (2014). I en annan studie av Ehrlin (2012) skriver hon om att i 
förskolan ses musiklek vara ett redskap för lärande, musikleken har till syfte att skapa 
vägar till samspel. Det ger barnen gemensamma aktiviteter där syftet är att lära med och 
av varandra. Barnen övar genom dessa aktiviteter på att kommunicera med varandra och 
skapar på så sätt ett socialt samspel. När musik blir en del av undervisningen kan 
verksamheten bli en plats där social kompetens har en möjlighet att utvecklas för både 
den enskilde och tillsammans med andra i naturliga omgivningar. För att individen ska 
få möjlighet till att bekräfta sig i ett socialt sammanhang kan gemensam sång vara ett 
exempel på en aktivitet som kan möjliggöra det. För varje individ är det betydande att få 
utveckla rösten genom tal och sång då det är betydande för vårt välmående. 
 
Förskolebarnets viktigaste språk är leken, påstår Jederlund (2011). Han grundar det i att 
barnet i leken utforskar kommunikation, inlärning och känslomässig bearbetning. 
Författaren förklarar att i barnets lekspråk ingår bland andra sången och barnen 
samspelar och utbyter dessa språk med varandra. Barnens alla upplevelser tar sig i 
uttryck genom tal, sång, kroppsspråk och bildspråk. De lyssnar, ser och känner med hela 
leken. I en forskning av Young (2006) gjorde hon en granskning kring barns spontana 
musicerande i åldrarna två till fyra år. Resultatet grundar sig i observationen av barnens 
fria lek, där hon kategoriserar det hon sett utifrån tre kategorier: 
 
När orden sjunger 
Här bildar barnen en rytm samt en betoning av ett alldagligt ord vilket i sin tur bildar ett 
fragment av en sång. Här kan barnen sedan utveckla orden till att göra dem mer 
känsloladdade och betydande. När barnen sjunger orden blir orden också mer öppna och 
röstklangen blir innehållsrikare och vokalerna mer uttrycksfulla. 
 
När rösterna dansar 
När ljud, rörelse och föremål tillsammans bildar en lyckosam förening i olika spontana 
kontexter. Barn använder sig av olika former av ljud i anpassning av sin tonhöjd för att 
vägleda rörelse i leken. Vilket bildar en förbindelse mellan röst och rörelse likt en 
gemensam dans. 
 
När leksaker har sånger 
Materialet som barnen leker med kan ge förutsättningar och inspiration till barnens 
spontana sång. Barnen kan genom tidigare erfarenheter forma leksakens sång som kan 
bilda djurens läten. 
 
Uddén (2001) beskriver att röstens tal och ton, det rytmiska i kroppen samt 
användningen av redskap är en grundläggande del av leken. Leken ska vara 
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utgångspunkten i den musikaliska undervisningen, det tar författaren upp i sin 
avhandling kring ämnet musikpedagogik med kunskapande barn. Vidare skriver Uddén 
att musik har under århundraden ingått i förskolans kommunikationsformer. I hennes 
tidigare studier av musik i förskolan där hon frågar sig ”varför musik används i 
pedagogisk verksamhet med barn” skriver hon att historiskt sett har musik som ämne 
alltid ingått i mål och läroplan. Författaren skriver att det är betydelsefullt att läraren ser 
över sin kunskapssyn och sin människosyn i relation till fostran och utbildning.  
 
2.2.3  Tecken och gester som stöd 
 
I en studie av Goodwyn, Acredolo och Brown (2000) vars syfte var att undersöka hur 
symboliska gester påverkar barns språkinlärning, deltog 103 barn som var 11 månader 
vid undersökningens start. Barnen delades upp i tre grupper, i den första gruppen skulle 
barnets förälder göra symboliska gester tillsammans med uttalandet av ordet i fråga, 
exempelvis katt. I andra gruppen skulle föräldern prata mycket med barnet och benämna 
många olika ting varje dag. Den sista gruppen var en kontrollgrupp som inte skulle göra 
något speciellt mer än de brukade. Barnen testades regelbundet i både repressiva och 
expressiva språktest. I resultatet för studien framkom det att de barn som fått 
symboliska gester förknippat till språket överträffat de båda andra grupperna i 
språkkunskap. Det blev ingen märkbar skillnad mellan kontrollgruppen och de barn som 
endast uppmuntrats att benämna ting via tal. Studien visar att det finns starka belägg 
som talar för att symboliska gester i samspel med uttal ger barnet en starkare koppling 
till ordet i sig och på så sätt ökar språkkunskapen.  
 
Utifrån en aktionsforskning med språk och musik som utgångspunkt har Dahlbäck 
(2011) undersökt elever som går i årskurs ett och deras deltagande. Han undersökte 
även språket och musikens kommunikativa betydelse och dess gemensamma 
beståndsdelar. Syftet med aktionsforskningen var att bidra med kunskap om hur barn 
deltar och lär i sammanhang där musik och språk ingår och samverkar. Musik och språk 
är två olika delar men som båda har egenskapen att förmedla kommunikation genom 
liknande former. Språket genom ord och tecken och musiken genom toner och noter. 
Rytm, ton och sång kan verka som stöttande vid barns tidiga språkutveckling, då barnet 
härmar de språkljuden som barnet erfar utan att veta dess betydelse.  
 
Colwell and Memmott (2014) bedrev en studie kring om teckenspråk och musik 
tillsammans påverkade barns språkutveckling. Studien innefattade 30 par med ett barn 
indelade i tre lika stora grupper. Grupperna hade olika inriktningar där den första var 
endast musik, andra var endast teckenspråk och den tredje var både musik och 
teckenspråk. Gruppernas aktiviteter var lekbaserade och genomfördes av en 
musikterapeut. De möttes i gruppen 45 min per vecka i en månad. Resultatet som 
framkom visade att alla barnen utvecklade sin vokabulär, men de barnen i 
teckenspråksgruppen utvecklades mest. De säger att det därför inte finns belägg för att 
säga att musik och tecken är så signitiva tillsammans.  
 
2.2.4  Sång 
 
Dahlbäck (2011) kommer i sin studie fram till att barn kan i vissa fall ha en förmåga att 
sjunga innan de lär sig att prata. Inom musik och språkutveckling är det centralt att 
kunna urskilja ljud och det övar barnet på när deras auditiva förmåga stimuleras. Sången 
ligger så pass nära talet att barnet genom sången utvecklar talspråket. Barnet härmar 
språkljuden och utökar därifrån sin förståelse med rörelser och kroppsspråk. I studien 
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var barns deltagande en av de centrala delarna, eleverna i studien visade sig få ett 
musiskt och språkligt lärande vid deltagandet och interaktion i samband med 
aktiviteterna som utfördes. I och med att musik och språk har kombinerats har barnen 
fått en chans till repetition av grundläggande färdigheter i dessa ämnen. Det leder till att 
eleverna kan delta i fler språkliga och musiska kommunikationsformer. Alla barnen i 
studien fick en chans till aktivt deltagande genom att tala, sjunga, lyssna och röra sig 
vilket mynnade ut i lärande och utveckling. I Lindahls (1995) studie ser hon att vissa av 
barnen kan sjunga sångtexter med flera ord innan de kan tala med flerordssatser. 
Lindahl skriver att de yngre barnen har ett stort intresse för musik och sång och barnen 
kan redan flertalet sånger. I och med det har de redan skapat sig ett stort ordförråd och 
begreppsfundament. Jederlund (2011) talar kring de yngsta barnen som ännu inte har ett 
talspråk men som ändå använder vokalisering där de jollrar och på andra vis uttrycker 
känslor genom musiska uttryck. Att leka med musik kan beskrivas med musiska termer, 
det innefattar ord som exempelvis rytm, puls, tempo, dynamik, imitation, sång och ljud. 
Författaren skriver att ordet lek och musik inom många språk är samma ord, eftersom de 
båda ligger varandra så nära. 
 
Dahlbäck (2011) beskriver att sången är ett effektivt verktyg för att utveckla språket och 
för att utveckla de färdigheter som är nödvändiga för att lära sig läsa. I utvecklingen av 
kommunikationsförmågan så är uppmärksamhet och auditiva färdigheter två betydande 
faktorer, likaså är dessa faktorer lika betydande när vi sjunger tillsammans. Barn som 
sjunger tillsammans får bättre inlärningsförmåga och kan i sin tur utveckla språket 
snabbare, sången sägs vara grunden till barns kognitiva och språkliga utveckling.  
 
Uddén (2001) skriver om spontan sång och hur viktig den är i barns inlärning av språk. 
Hon refererar till Jon-Roar Björkvolds undersökning i ämnet barns spontansång, där det 
framkommer att spontan sång ofta används av barn i leksituationer och då som ett 
kommunikationsmedel. Han skriver att musiken är ett socialt uttryck och att barnen 
måste få öva sig i att använda sången både spontant och i pedagogiska 
sammansättningar. Björkvold skriver att människan är naturligt musisk och att barn 
använder musik som inlärningsstrategi. Han är tydlig med att det är lärarna som 
påverkar barnens intresse och att de därför ska uttrycka känsla och inlevelse. Jederlund 
(2011) skriver fram Carl Orff som grundare av en musikpedagogisk metod, som syftar 
till att kombinera tal, rörelse och musik i språkinlärningsprocessen. Syftet med projektet 
var att utveckla barns kunskaper inom det svenska språket. Viktiga inslag i processen är 
glädje, improvisation och lekfullhet. Det är viktigt att vara ”här och nu” för att ta del av 
processen fullt ut. Hela barnet ska bli sett och få utrymme för fri lek och andra skapande 
aktiviteter för att utveckla och tillägna sig språket. 
 
2.3  Förskollärarnas betydelse 
 
Ehrlin och Wallerstedt (2014) har genom att återanvända en studie baserad på åtta 
intervjuer samt observationer kunnat hitta nya ingångar i materialet genom att studera 
det utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Studien riktar in sig på att undersöka vikten av 
att förskollärare studerar vidare, för att öka förståelsen kring musik och språkutveckling. 
Det kan ta tid att bli skicklig inom området musik, visar resultatet av Ehrlins (2014) 
studie där intervjuer och observationer med tretton lärare och tre rektorer på tre svenska 
förskolor ligger till grund för resultatet. Studien är analyserad utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv och den är etnografiskt lagd. Hon skriver i resultatet att det först måste 
skapas en trygghetszon för att undervisa i olika musiska former. Alltså att självsäkerhet 
och kompetens är två egenskaper som kan komma att vara betydande för lärare att 
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inneha vid arbetet med musik i förskolan. Jederlund (2011) skriver att en aktiv och 
deltagande vuxen som är en god språklig förebild, som skapar tillsammans med barnet 
och som själv får delta och skapa fritt kan generera en hög inlärning. 
 
Lindahl (1995) bedrev en studie i en barngrupp på en förskola, barngruppen bestod av 
10 barn i ett års åldern samt de lärare som arbetade där. Forskaren beskriver i resultatet 
av studien att lärarna hade ett djupt sångintresse vilket skapade en aktiv sångmiljö på 
avdelningen. I hennes avhandling har filminspelning legat till grund för metoden, hon 
har filmat barnen och lärarna från första dagen de kom till förskolans inskolning. Ehrlin 
(2012) uttrycker att förskollärare har ett professionellt uppdrag att ge barn chans till 
utveckling inom alla ämnen i ramen för förskolans verksamhet. Det musikaliska arbetet 
ska vara kravlöst för att de lärare som kände sig osäkra ändå skulle våga använda 
musikaktiviteter. En av förskollärarna betonar betydelsen av att få bistå med den 
kunskapen var och en besitter för att vara en del i arbetslaget, hon menar att alla kan 
bistå med någon kunskap utifrån sin förmåga. När en lärare ser sin egen kompetens att 
bidra genom musik till barns språkliga utveckling, då kan det verkliga arbetet starta. Det 
beskriver Ehrlin och Wallerstedts (2014) studie. När lärarna är säkra på sin sak och 
vågar sjunga och samspela ihop med barnen sker ett utbyte av kunskap. Ehrlin (2014) 
skriver att huvudmän och chefer i förskolans verksamhet har i och med det en viktig roll 
i att se till att förskollärare får chans till att delge tankar kring arbetssätten samt att få 
fortbildning och kompetensutveckling inom de färdigheter som är nödvändiga områden 
i verksamheten. 
 
Lindahl (1995) belyser vikten av att göra sångsamlingen till en återkommande rutin i 
förskolans verksamhet vilket ger trygghet och kontinuitet i lärande och 
innehållsförståelse i barngruppen. En studie av Ehrlin och Gustavsson (2015) som 
genomförts vid en musikprofilerad högskoleutbildning syftade till att utforska 
lärarstudenters förståelse av sig själva som musiker. Hur de ser på sin framtida 
professionella roll som förskollärare samt hur utbildningen utrustar för det. Trots att inte 
alla valt skolan på grund av den är inriktad mot musik, så hade deras förståelse för 
varför musiken är viktig i förskolan höjts. Resultatet visade att studenterna fått en 
vidgad förståelse för hur de kan använda musik som ett verktyg i förskolan. Musiken 
kan enligt forskarna ses som ett verktyg för att arbeta med språkstimulering. 
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3  Teoretiskt ramverk 
 
Genom att ha kunskap om hur barn lär och vad de lär sig kan vi få insikt i det resultat 
som studien ger. Den sociokulturella teorin beskriver de fysiska och intellektuella 
verktyg som kan vara till hjälp vid barns utveckling och inlärning. Med hjälp av den 
sociokulturella teorin analyseras resultatet i studien med lek och samspel som de två 
huvudsakliga utgångspunkterna. 
 
3.1  Sociokulturell teori 
 
Pedagogikforskaren Säljö är en de som skildrat Vygotskijs kulturhistoriska teori och det 
är hans bearbetning av teorin vi hänvisar till i studien och därför använder även vi 
begreppet sociokulturellt perspektiv. Säljö (2010) skriver att vi redan från födseln är 
biologiskt konstruerade att ta till oss kunskaper genom att samspela med omvärlden, 
människan tar redan vid ett tidigt stadie ansats till kommunikation både fysiskt och 
språkligt.  
 

Kunskap lever först i samspel mellan människor och blir sedan en 
del av den enskilde individen och hans eller hennes 
tänkande/handlande. Och sedan kommer den tillbaka i nya 
kommunikativa sammanhang…(Säljö 2010:9) 

 
Säljö (2010) beskriver den sociokulturella teorin som har sitt ursprung i psykologen Lev 
Vygotskijs (1896 – 1934) kulturhistoriska teorier, om förutsättningarna för barns 
utveckling och lärande. Människan beskrivs som en biologisk individ i en sociokulturell 
verklighet som utnyttjar verktyg, vilka kan ta oss bortom våra biologiska hinder. 
Människan som biologisk varelse har alltså begränsningar som vi inte utan hjälp kan 
övervinna. Det är dessa hinder som genom tiderna motiverat människan att vinna vidare 
kunskaper, vilket även lett till uppkomsten av olika kulturella redskap och artefakter.  
 
3.2  Sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling 
 
Säljö (2010) beskriver lärandet som ett av många tänkbara resultat av människans olika 
verksamheter, att lärande sker överallt i olika miljöer, skolan är alltså inte enbart den 
centrala plats där lärande sker (a.a). Det är betydelsefullt utifrån den sociokulturella 
teorin att veta hur barn lär sig för att på så sätt kunna lägga upp undervisningen så att 
situationen ger så stora förutsättningar för utveckling som möjligt (Säljö 2014). Säljö 
(2010) skriver att lärandet kan ske var som helst via kommunikation och samspel med 
omvärlden. Säljö skriver även att i ett sociokulturellt perspektiv är lärande något som 
inte går att undvika. Det är istället en fråga om hur lärande sker och vilken kunskap som 
konstrueras med hänsyn till de medierande verktyg som används i olika 
verksamheter/sammanhang och miljöer. Säljö (2014) beskriver hur lärandet 
kommuniceras mellan människor för att på så sätt ge förutsättningar för att andra ska 
kunna vara en mottagare för ny kunskap.  
 
Säljö (2014) beskriver lärandet som en individuell process där utvecklingen och 
lärandet skiljer sig från person till person. Miljön där människan befinner sig har stor 
betydelse för vilka kunskaper som utvecklas och därigenom blir även personens 
erfarenheter en faktor för lärandet. Utifrån den kultur man lever i skapas de verktyg som 
används som medierande vid kunskapsutbyte.   
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3.3  Begrepp 
 
Säljö (2010) ser mediering som ett centralt begrepp i det sociokulturella perspektivet, 
det är genom mediering mellan kultur, intellektuella och fysiska verktyg som vi 
förmedlar våra kunskaper och föreställningar om omvärlden. Mediering innebär inte 
bara fysiska verktyg eller artefakter utan språket är även det ett av våra mest betydande 
medierande verktyg. Det är genom språket och kommunikationen mellan människor 
som vi lär oss att verka och agera i det sammanhang och den verklighet vi lever i. Han 
beskriver användningen av medierande redskap som att människan approprierar, som 
han förklarar som att människan tar hjälp av verktyg. Säljö beskriver två begrepp för 
olika sorters medierande verktyg, det första är det intellektuella som kan ses som siffror 
eller tecken. Det andra begreppet är fysiska redskap som är docka, böcker eller 
instrument. För att skapa förutsättningar för lärande är det optimalt om dessa verktyg får 
arbeta tillsammans, så som när vi läser en bok.  
 
3.3.1  Proximala utvecklingszonen  
 
Säljö (2010) beskriver att barns kompetens går inte att enbart bedöma utifrån vad barnet 
själv kan idag, utan ett måste är att även se till vad barnet kan prestera under en vuxens 
samarbete eller i samspel med ett mer kompetent barn. Avståndet där emellan, vilket är 
inom räckhåll för barnet, är det som Vygotskij kallar för den närmaste (proximala) 
utvecklingszonen. Även Sandberg (2003) beskriver det som att vad ett barn kan göra 
med någon annans hjälp i dag, kan barnet själv göra imorgon. Säljö (2014) beskriver att 
den proximala utvecklingszonen flyttas varje gång ett barn erövrar ny kunskap. Då kan 
nästa lärandeprocess starta. Han trycker på vikten av att befinna sig i ett socialt 
sammanhang vilket ger en optimal miljö för utveckling.  
 
3.4  Samspel och lek utifrån ett sociokulturellt perspektiv 
 
Säljö (2014) skriver att Vygotskij beskriver kunskapen som ett livslångt lärande som är 
naturligt hos människan. En utgångspunkt som sociokulturella teorin har är att lärande 
och utveckling sker i samspel med andra i en kulturell kontext så som musik (Säljö 
2014). Begreppet samspel har i vår studie en stor relevans då det används för att få en 
uppfattning av hur samspel i musiska sammanhang är betydande för barns 
språkutveckling. Vygotskij (2001) beskriver hur samspelet ska vara en del i barns 
dagliga kontext. Då samspelet är en utgångspunkt för lärandet. Det handlar om att 
barnen ska interagera med varandra samt med andra vuxna.   
 
Vygotskij (2001) beskriver att barn leker under hela sin uppväxt, han menar att det har 
stor betydelse för deras utveckling. Lekens innehåll speglar vart barnet befinner sig i sin 
utveckling samt vilka intressen barnet har. Allt eftersom barnet växer utvecklas leken, 
från att krypa och öva på att greppa och balansera till att springa och jaga en fjäril. 
Vygotskij uttrycker att i leken utvecklar barnen de grundläggande egenskaperna de 
behöver i sitt fortsatta liv (a.a). I föreliggande studie används begreppet lek i en musisk 
kontext i formen av musiklek. Lärarna i studien använder musiklek som ett sätt att 
stimulera språkinlärning hos barn. I förskolan samspelar barnen i en grupp där de lär av 
varandra, i gruppen finns äldre och yngre förebilder som barnet kan härma och lära sig 
utav. Uddén (2001) beskriver musik och utveckling utifrån Vygotskijs syn, hon menar 
att han lägger stor vikt vid kollektiva kulturella aktiviteter och hur den påverkar 
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individuell psykisk utveckling. Att barnet lär sig sociala koder och hur vi lever i ett 
socialt sammanhang genom interaktion och kultur. 
 
3.5  Begränsningar i teorin 
 
Utifrån den sociokulturella teorin kan det uppfattas att individen hamnar i skymundan 
för samspelets vikt i gruppdynamiken. Det kan upplevas som svårt att se både till hela 
gruppens bästa samtidigt som individen får ta plats och utvecklas. Lärarens kompetens 
blir då en viktig del av undervisningen. Finns det kunskap hos läraren för hur de 
medierande verktygen kan användas i verkligheten för barnets utveckling så ger det 
läraren egenskaper för att kunna ge varje barn förutsättningar för lärande.  
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4  Metod 
 
Här nedan redovisar vi för de metodval vi gjort. Studien är kvalitativ, vilket ger oss 
möjlighet att gå in djupare på tillvägagångssätt och synen på musik och språkutveckling 
i förskolan. Denscombe (2016) skriver att kvalitativ data där färre deltar, ger mer 
fördjupad empiri än vid användning av en kvantitativ undersökning. Författaren 
beskriver att kvantitativa undersökningar använder sig av ett större antal deltagare, och 
på så sätt blir den generaliserbar (a.a). Utifrån dessa aspekter ger en kvalitativ 
undersökning med öppna frågor oss fördelaktiga förutsättningar att besvara våra 
frågeställningar. 
 
4.1  Intervju 
 
Denscombe (2016) skriver att användning av intervju blir ett sätt att närma sig 
informantens perspektiv på det man vill undersöka. Informanten får också chans att 
utveckla och förklara sina synpunkter då de deltar i ett samtal med forskaren. Därför ser 
vi att intervju som metod ger oss förutsättningar att få våra frågeställningar besvarade. 
Kihlström (2007) beskriver intervju som en möjlighet att få insikt i andra människors 
tankar, åsikter, upplevelser och erfarenheter kring ett ämne. Denscombe (2016) skriver 
att det är viktigt att skapa en god relation med informanten som en grund för tillit och 
öppenhet mellan informanten och forskaren. Som avslutning på intervjun ska forskaren 
tydligt visa att intervjun är över samt fråga om informanten har något att tillägga, samt 
be om att få återkomma vid vidare frågor. Forskaren ska även tacka informanten efter 
avslutad intervju, då informanten ställt upp med sin tid och kunskap. Vår förhoppning är 
att kunna skapa en tillitsfull atmosfär vid intervjutillfället så att informanterna ska känna 
sig trygga. Det gör vi genom att vara respektfulla och trevliga gentemot dem i hela 
processen.  
 
4.1.1  Frågeformulering 
 
Denscombe (2016) beskriver att under utvecklingen av intervjufrågorna ska forskaren 
tänka på att skriva frågorna på ett sådant sätt att de inte är ledande eller frågor som kan 
påverka informantens svar. Frågorna ska också ha sin utgångspunkt i studiens syfte då 
det skapar tillförlitlighet (a.a). I arbetet med att formulera de frågor som ligger till grund 
för vår intervju har vi använt oss av de frågeställningar samt syftet arbetet bygger på.  
 
4.1.2  Gruppintervju  
 
I studien var valet av gruppintervju baserat på att Denscombe (2016) skriver att vid 
gruppintervju får forskaren möjlighet att höra fler åsikter. Det ger också informanterna 
chans att tillsammans diskutera de frågor som ställs och på så vis ta hjälp av varandra 
och utifrån varandras svar utveckla sin åsikt. Han skriver att genom gruppintervjun 
utnyttjas de sociala konstruktionerna för att informanterna ska känna trygghet i 
situationen och på så sätt ge mer målande svar. Dimenäs (2007) beskriver att en bra 
storlek på en grupp är fyra personer, då har alla chans att ge sin syn på ämnet. 
Författaren beskriver också vikten av att alla känner alla så att inte bara vissa känner sig 
bekväma i situationen utan alla är där på samma premisser.  
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4.1.3  Semistrukturerad intervju  
 
Vid mötet med förskollärarna användes semistrukturerad gruppintervju vilket innebär 
att intervjun utgår från en utarbetad plan och frågeställningarna är färdiga, dock kan 
informanten berätta fritt och öppet om frågeställningarna vi har om hur de förhåller sig 
till musik och språkutveckling. Denscombe (2016) beskriver semistrukturerad intervju 
som att forskaren har färdiga frågeställningar och upplägget på intervjun är 
förutbestämt. Men svaren på frågorna är öppna och forskarna är flexibla i exempelvis 
frågornas ordningsföljd. Informanten får fritt tala kring fokusämnet och forskaren ställer 
följdfrågor. 
 
4.1.4  Ljudinspelning 
 
Vid vår intervju kommer vi att använda oss av mobiltelefoner för att spela in ljud och på 
så sätt ha intervjuerna färskt i minnet vid analysen. Enligt Denscombe (2016) ska 
forskaren ha med sig fungerande utrustning till intervjutillfället. Författaren menar att 
ljudinspelning med en telefon eller bandspelare är det vanligast förekommande 
hjälpmedlet vid intervju, och det ska användas på ett hänsynsfullt och tillförlitligt sätt 
(a.a). Eftersom det rör sig om en gruppintervju där informanternas röster är för oss 
okända har vi även bestämt att videoinspelning också kommer vara till hjälp. Då kan vi 
se vem som pratar och på så sätt transkribera på ett korrekt sätt. Vår tanke är att varje 
lärare har en bokstav framför sig på bordet så att vi direkt kan koppla ord till fiktivt 
“namn”. På så sätt behöver vi inte använda lärarnas riktiga namn under processen och 
de förblir anonyma.  
 
4.2  Urval 
 
Studiens syfte är att skildra hur förskollärare talar om sitt arbete med musik för att 
stimulera barns språkutveckling. Utifrån det har vi försökt hitta förskollärare som har 
olika kopplingar till musik, fyra av lärarna arbetar på en musikprofilerad förskola och en 
förskollärare jobbar på en förskola utan musikprofil men har mycket stort intresse för 
musik. Empirin ska då ska ge oss en samlad bild av hur musik används i förskolan med 
fokus på barns språkutveckling. Denscombe (2016) beskriver det subjektiva urvalet där 
forskaren handplockar informanter utifrån kunskap och möjlighet att få värdefull data. 
Då dessa informanter kan ge mer relevant information kring det som ska undersökas, 
ger det undersökningen trovärdighet, då forskaren undersökt det som var syftet med 
undersökningen. Vi ser det som grundläggande att urvalet av informanter speglar 
arbetets syfte, därför arbetar majoriteten av förskollärarna på en musikprofilerad 
förskola, och den sista förskolläraren har mycket stort intresse för musik.  
 
4.2.1  Presentation av informanterna  
 
I studien ingår fem förskollärare, för att deras identiteter inte ska avslöjas har vi valt att 
ge dem fiktiva namn. I texten använder vi även de fiktiva namnen på förskollärarna, de 
påhittade namnen finns även i tabellen där de introduceras. Vi använder de fiktiva 
namnen för att det ska framgå i texten vilken lärare som sagt vad vid intervjun. I studien 
har vi valt att ge ett fiktivt namn till förskolan där fyra av informanterna arbetar. En av 
lärarna arbetar på en annan förskola men den hade vi tyvärr inte möjlighet att besöka 
och beskrivs inte heller nedan, men även den har ett fiktivt namn i studien. Här nedan 
följer enbart en liten presentation av förskolan Trumman där fyra av informanterna 
jobbar: 
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Förskolan Trumman ser musiken som betydelsefull del av arbetet i deras verksamhet 
och vill att musiken ska genomsyra arbetet som röd tråd. De beskriver att de har 
musiken som utgångspunkt i verksamheten. Förskolan har en verksamhetsförklaring där 
det står: 
 
”Musiken utvecklar språket, fantasin, rösten och kroppen” 
 
”Musiken är ett språk vi alla har. Ett sätt att kommunicera, ett uttryckssätt som kan 
upplevas över alla gränser.” 
 
 
Informanter Ålder Erfarenhet 

i förskolan 
Utbildning 
Start 

Antal års 
utbildning 

Jobbar på 
avdelning 

A. Anna 
Fsk: 
Trumman 

64 år  40 år Barnskötare 1971 
Förskollärare 1981  

2 år Barn 4-5 år 

B. Berit 
Fsk: 
Trumman 

50 år 30 år Förskollärare 1987 
 

2,5 år Barn 1-2 år 

C. Carina 
Fsk: 
Trumman 

52 år 28 år Förskollärare 1983 
 

2,5 Barn 4-5 år 

D. Daniel 
Fsk: 
Trumman 

41 år 14 år Förskollärare 2000 
 

3 år Barn 1-5 år 

E. Emma 
Fsk: 
Lokatten 

37 år 14 år  Förskollärare 2000 
Musikpedagog   

3 år 
1,5 år 

Barn 3 år 

 
 
Förskollärare Anna och Berit var de förskollärare som blev intervjuade på plats och 
Carin, Daniel och Emma fick intervjufrågorna och svarade över mejl.  
 
Anna började sin utbildning 1972 som barnskötare och jobbade sedan cirka tio år innan 
hon valde att utbilda sig i två år för att bli förskollärare 1981. Anna har jobbat på 
förskolan Trumman i snart 18 år och jobbar idag på fyra till fem års avdelningen på 
förskolan.  
 
Berit studerade till förskollärare 1987 och har en 30-årig erfarenhet inom förskolans 
verksamhet, Berti arbetar idag på en av förskolan Trummans yngre avdelningar med 
barn mellan ett till två år. 
 
Carina arbetar i dag på Trummans förskola i en av de äldre barngrupperna på fyra till 
fem år? Hon studerade till förskollärare år 1983 och har 28- års lång erfarenhet sedan 
tidigare i förskolan. 
 
Daniel påbörjade sin utbildning till förskollärare år 2000 och har efter utbildningen 14 
års erfarenhet i förskolan verksamhet. Daniel varierar mellan avdelningarna men arbetar 
främst med de äldre barnen på Trummans förskola.  
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Emma utbildade sig till förskollärare år 2000 och har tillsammans med denna 
utbildningen en erfarenhet på cirka 14 år inom förskolan. Emma innehar även en 
utbildning inom musikpedagogik och jobbar i dag på en avdelning med barn i tre-
årsåldern.  
 
4.3  Genomförande 
 
När studiens syfte och frågeställningar hade formulerats började vi söka efter relevant 
forskning och litteratur om ämnet. Forskningen och litteraturen delades upp under olika 
kategorier för att arbetet skulle bli lätt att läsa och hitta rätt i. Under tiden formulerade 
vi även frågor till vår kommande intervju (se Bilaga A).  
 
Denscombe (2016) beskriver de relationella aspekter som vid en intervju kan vara 
betydande för att skapa en relation mellan forskare och informant. Det kan innebära att 
forskaren finner utrymme för att till en början tala och presenterar syftet av 
undersökningen samt varför de finner ett intresse för studien. Första kontakten vi gjorde 
med informanterna på förskolan Trumman var via ett telefonsamtal där vi fick kontakt 
med en av informanterna och frågade om det fanns intresse för att delta i en studie i 
form av intervju. Vi hade första kontakten med förskollärare Emma via sms där vi även 
där frågade om det fanns chans för en intervju där vi till slut fick tag i en intervju via 
mejl.  
 
Vi valde sedan att skicka ett mejl med ett missivbrev som vi skrivit till de tilltänkta 
informanterna. I brevet framgår det tydligt att studien är helt anonym och att den är 
frivillig (se Bilaga B). Vi presenterar oss och studiens syfte, och vi meddelar att vi 
kommer spela in intervjun som utförs på förskolan Trumman så att de kan ha det i 
åtanke när de beslutar om de vill delta eller inte. Tyvärr fick informanterna ta del av 
missivbrevet precis innan intervjun då mejlet inte blivit vidarebefordrat så som önskat. 
Det genomfördes fem enskilda intervjuer varav två av intervjuerna utfördes på förskolan 
Trumman. Båda intervjuerna tog plats i ett enskilt rum på förskolan utan några 
störningsmoment. De andra tre intervjuerna utfördes via mejl på grund av tidsbrist från 
informanternas sida. Den data som samlades in från de båda ljudinspelade intervjuerna 
uppnådde tillsammans cirka 20 minuter. 
 
För att ge oss ytterligare medvetenhet om hur förskollärarna arbetar med musik på 
förskolan Trumman fick vi möjlighet att delta på en musiksamling. Musiksamlingen 
anordnas varje fredag där alla avdelningarna deltar. Musiksamlingen hålls mestadels av 
förskolläraren Daniel som har lite extra musikkunskaper och därför fått uppgiften att 
styra upp dessa samlingar. När Daniel inte är på förskolan så turas resterande 
förskollärare om att föra musiksamlingarna.  
 
4.4  Bearbetning och analys av data 
 
I följande stycke går vi igenom hur vi gick till väga för att analysera vårt insamlade 
empiri utifrån de intervjuer som vi gjort. Vi beskriver hur analysen förståtts utifrån den 
sociokulturella teorin och vilka aktuella begrepp vi hämtat därifrån för att få en bättre 
förståelse av empirin.  
 
Efter att empirin var insamlad genom intervju som vi spelade in med mobiltelefoner, 
transkriberades den ordagrant för att lättare kunna analysera resultaten. 
Transkriberingen lästes igenom vid återkommande tillfällen för att få möjlighet till ökad 
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förståelse av resultaten. De intervjuer som kom in via mejl, har vi kopierat och 
strukturerat utifrån frågorna. Även dessa intervjuer lästes noggrant igenom och 
strukturerades i olika kategorier.  
 
I arbetet med att analysera de svaren vi hämtat in genom intervjuer valde vi att göra det 
utifrån den sociokulturella teorin. Vi letade efter likheter och skillnader i informanternas 
svar utifrån kategorier vi satt upp. Första gruppen var verktyg, där vi beskriver hur 
lärarna talar kring vilka verktyg de använder för att skapa förutsättningar för barns 
lärande. Inom kategorin verktyg finns det underkategorier där informanterna beskriver 
hur lärandet kan ske. Kultti (2013) beskriver att barnens kunskaper och färdigheter 
utvecklas genom de miljöer de deltar i och kommunikation mellan barn och lärare ses 
som en viktig grund för att främja inlärningsmöjligheter i förskolan.  
 
Genomgående sökte vi efter sammanhang där samspel var synligt, Säljö (2010) 
beskriver samspelet som att kunskapen först skapas i samspelet mellan människor för 
att sedan utveckla individen efteråt (a.a). Samspelet har därför speglat hela vårt resultat 
samt analysen av den. Enligt Denscombe (2016) innebär analys att bryta ner empirin i 
mindre beståndsdelar för att kunna tränga in under ytan och för att finna svaren på 
frågeställningarna. Vi har utifrån frågeställningarna delat in resultatet så att det ska bli 
tydligt och läsaren ska på så sätt kunna se svaren på frågorna.  
  
All data användes inte eftersom vissa delar inte hade den betydelse vi tidigare trott. 
Lantz (2013) nämner att all empiri som tas in kommer inte att användas vilket 
författaren benämner som en reduktion av empirin. De teman vi valt att kategorisera 
utefter utgår från studiens syfte och frågeställningar. För att styrka det som vi skriver 
fram i resultatet och analysdelen använder vi även oss av citat från de olika intervjuerna. 
 
4.5  Validitet  
 
I vår studie beaktades ett begrepp som var essentiellt för hur vi valt att strukturera 
studiens kvalitativa undersökning. Denscombe (2016) skriver att val av metoder i 
studien som genomförs måste vara validerade och giltiga. Validitet som även kan 
benämnas som trovärdighet handlar om noggrannhet och precision i forskarens data. Är 
den data som forskaren fått in rätt typ av data gentemot forskningsfrågan som 
undersökts, är det som ska mätas mätt på ett rätt och riktigt sätt. Även Bryman (2011) 
beskriver att validitet handlar om kvalitén av studiens insamlade data. Det är hur 
forskare mäter och identifierar det som ska granskas i koppling med forskningsfrågan 
som studien vilar på, alltså om den insamlade empiri är relevant för studiens syfte. 
Utifrån det kom vi fram till frågor som var relevanta till det som studien undersöker, 
alltså utifrån studiens syfte. Med intervjuguiden som grund gav det relevanta svar till 
studien.  
 
4.6  Etiska överväganden 
 
I Vetenskapsrådets forskningsetiska principer finns fyra krav som vi som forskare måste 
se till vid intervju som metod. Informationskravet klargör att vi måste informera 
informanten vilket syfte vår undersökning har (Vetenskapsrådet 2002). Det gör vi 
genom att sända ut ett brev till deltagarna, i meddelandet finns information kring vårt 
stundande arbete och intervjuns fokuspunkt. Det kommer framgå i brevet att 
informanten kan avsluta sitt deltagande närhelst informanten vill. I Vetenskapsrådets 
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(2002) forskningsetiska principer skriver de att samtyckeskravet innefattar att den 
medverkande i studien förstår att det är frivilligt att delta. Konfidentialitetskravet tar 
upp att de uppgifter som hanteras vid intervjun måste handskas med konfidentialitet för 
att informanten som medverkar i intervjun ska kunna känna sig trygg i att inga 
personliga uppgifter kommer föras vidare.  
 
I Hermerén (2011) beskrivs anonymisering som att de kopplingar som finns mellan svar 
och informant raderas ut så att obehöriga inte kan härleda svaren till källan. Han menar 
att forskaren kan vid insamlingen av data undvika att koppla informantens namn till de 
svar hon ger (a.a). Vi kommer att behandla all insamlad data med stor aktsamhet, det 
innefattar att vi inte delar med oss av dessa uppgifter till andra än vår handledare och 
examinator. I Vetenskapsrådet (2002) beskrivs nyttjandekravet som att all den data som 
samlas in endast kommer att användas med syfte att föra forskningen vidare. Därför 
kommer våra frågor endast utarbetas utifrån studiens syfte och frågeställningar. 
Denscombe (2016) skriver att vid användning av ljudinspelning är det viktigt att ha 
tillåtelse att spela in. Vi kommer därför att i förväg be våra informanter om tillstånd att 
spela in intervjun. 
 
4.7  Metoddiskussion  
 
I metoddiskussionen reflekterar vi över de positiva och negativa aspekterna av vårt 
metodval. I avsnittet beskriver vi vilka metodval vi gjort samt vilka konsekvenser de 
fått för arbetet.  
 
Under arbetet med studien dök det upp en del svårigheter med empiriinsamlingen, vi 
tog först kontakt med en musikprofilerad förskola där vi sökte förskollärare till vår 
studie. Vi blev lovade en gruppintervju men när tiden för intervjuerna kom så kunde vi 
inte längre nå lärarna. Så vi fick i sista sekund hitta en ny förskola, och de lärarna kunde 
inte bistå oss med en gruppintervju utan det blev två individuella intervjuer samt två 
över mejl.  
 
Första kontakten med förskolan Trumman upprättades via telefon där vi bestämde möte 
för intervju. Efter det skickades ett missivbrev ut till förskolechefen, med en önskan om 
att hon skulle vidarebefordra brevet till de olika avdelningarna. Dock fick inte 
informanterna brevet, då förskolechefen avslutade sin tjänst där just den dagen. 
Informanterna fick istället läsa och godkänna missivbrevet precis innan intervjuerna. De 
lärarna som blev intervjuade över mejl fick sina missivbrev skickade tillsammans med 
intervjufrågorna.  
 
Under planeringen av intervju var vår förhoppning att kunna genomföra en 
gruppintervju, eftersom vi ville att informanterna skulle stödja varandra i samtalet. 
Denscombe (2016) skriver att vid gruppintervju kan forskaren täcka ett bredare urval av 
informanter vilket leder till större utbyte av erfarenheter och åsikter vid intervjun, det 
ger även informanterna chans att få lyssna till alternativa synpunkter (a.a). Men 
eftersom vi så hastigt fick byta förskola så fanns inte längre möjlighet att genomföra en 
gruppintervju. Denscombe (2016) beskriver individuella intervjuer som något 
begränsade då det minskar antalet åsikter och synpunkter som blir tillgängliga för 
forskaren vid den enskilda intervjun (a.a). För att möjliggöra spontana svar valde vi att 
inte skicka ut intervjufrågorna i förväg, men med intervjuerna i åtanke ser vi nu att det 
kanske hade varit klokt att låta informanterna se och reflektera över frågorna i förväg. 
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Vi tror utifrån informanternas sätt att svara att vi kunnat få mer utvecklade svar om de 
fått förbereda sig innan vi kom dit.  
 
Efter de första intervjuerna va färdiga blev det tydligt för oss att vi behöver mer empiri, 
då de intervjuer vi utfört inte gav den mängd data vi först trott. Vi valde då att göra en 
femte intervju för att få ytterligare ett bidrag till resultatet. Den sista intervjun gjorde vi 
med en förskollärare som har ett stort intresse för musik. Emma som utgjorde den sista 
intervjun fick sitt missivbrev över mejl. Denscombe (2016) skriver att vid intervju via 
mejlkontakt kan svaren tendera att bli mer genomtänkta och målande (a.a). Vi valde att 
utföra majoriteten av intervjuerna på en musikprofilerad förskola för att få svar på 
studiens frågeställningar samt att närma oss studiens syfte.  
 
Intervjun bestod av förberedande uppvärmningsfrågor som en form av presentation. 
Den bestod även av fem huvudfrågor och ytterligare ett antal följdfrågor. Denscombe 
(2016) skriver om att det innan intervjun bör finnas en chans för presentation av 
varandra, studiens syfte samt att ge en form av försäkran att allt kommer behandlas 
konfidentiellt innan intervjun startar, det är denna stund som anger tonen för resten av 
intervjun (a.a). Vid analysen av den insamlade data fanns det vissa frågor vi i efterhand 
önskar att vi ställt, men frågorna va inte så pass viktiga för studien att vi behövde 
komplettera med en ny intervju.  
 
Efter de första två intervjuerna som utfördes på plats på Trumman visade sig att en av 
frågorna i intervjuguiden inte va specifik nog och gav därför alltför utsvävande svar. 
Vårt arbete undersöker språkutveckling i samspel med musik och den frågan ställdes 
med endast inriktning på språk. Därför valde vi att revidera den frågan till de tre sista 
mejlfrågorna (se bilaga 2). Svaren blev då mer precisa och informanterna kunde lättare 
svara utifrån studiens syfte. Dalen (2015) skriver i sin bok om intervju att det kan vara 
klokt att göra en provintervju där frågorna ställs och du som forskare ser hur frågan tas 
emot (a.a). Vi ser nu i efterhand att det är något vi borde ha gjort då vi hade upptäckt 
sådana småfel redan då.  
 
I studien valde vi det sociokulturella perspektivet på lärande som utgångspunkt, 
eftersom vi ville se hur förskollärarna gav barnen förutsättningar för språkutveckling 
genom musik. Säljö (2010) beskriver den sociokulturella teorin har som utgångpunkt att 
lärande sker hela tiden men det som är betydande är vad de lär sig och hur de lär sig 
(a.a). Vi ville genom det perspektivet ta reda på hur förskollärarna talar om sitt arbete 
med musik som utgångpunkt i barns språkutveckling, samt vilka verktyg de använder. 
Det sociokulturella perspektivet tar upp redskap/verktyg som de centrala begreppen där 
mediering av redskap och språk kan ge möjlighet till konstituering av kunskap. Vi har 
genom våra studier erfarit att förskolans läroplan bygger på en sociokulturell grund, där 
samspel och lärarens förmåga att skapa lärandemiljöer är väsentliga.   
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5  Resultat  
 
I resultatavsnittet redovisas resultaten utifrån intervjuerna som gjorts i studien. Styckena 
är tematiserade utifrån de teman vi uppfattat vara betydande i lärarnas beskrivningar 
kring vilka verktyg de använder, samt hur de beskriver den kompetens de besitter. Efter 
varje kategori följer en analys av materialet där vi tar upp de delar av resultatet vi anser 
vara intressanta eller de återkommande mönster vi sett i empirin. I resultatet vill vi hitta 
svar till det syfte och frågeställningar studien grundar sig på.  
 
Studiens syfte är att skildra hur förskollärare talar om sitt arbete med musik för att 
stimulera barns språkutveckling. Studien behandlar musikens betydelse i 
språkutvecklingen, då tidigare forskning visar att musik är en bidragande faktor till 
barns språkutveckling.   
 
Frågeställningar:  
 
1.Hur beskriver förskollärare de verktyg de använder i arbetet med musik för att stödja 
barns språkutveckling? 
 
2.Hur beskriver förskollärarna de kompetenser de besitter inom musik och 
språkutveckling? 
 
5.1  Förskollärarnas föreställningar om hur musik faktiskt påverkar 
språkutvecklingen 
 
I intervjuerna vi gjorde med lärarna verkade alla vara överens om att musiken faktiskt 
påverkar barns språkutveckling. Anna sa tillexempel i slutet av sin intervju att hon är 
övertygad om det. 
  

Jag är helt övertygad om att musiken är en stor del av barns 
språkutveckling. (Anna) 
 
Musik är generellt, enligt mig, en ypperlig metod för att 
arbeta med det mesta ihop med barnen…. Att arbeta med 
musik som en metod i arbetet med språkutveckling har jag 
använt mig utav under hela min verksamma tid som 
förskollärare! (Emma) 

 
5.2  Samspelets kraft  
 
I följande avsnitt beskrivs samspelet som den genomgående faktorn när förskollärarna 
talar om de verktyg de använder för att stimulera barnens språkutveckling. Men i 
samspelet används även andra intellektuella och fysiska verktyg för att ge barnen 
förutsättningar för utveckling. Dessa verktyg har delats in i underkategorier där de 
beskrivs ytterligare. 
 
5.2.1  Samtal och upprepningar 
 
Barn vill ofta sjunga samma sång flera gånger efter varandra. Det är på så sätt de lär sig 
sångerna utantill. Anna beskriver att alla sånger innehåller ord och att barnen gärna vill 
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upprepa dem flera gånger. Hon menar att det ger barnen språkutveckling. Hon säger 
också att i de fall som orden är svåra så förklarar de ordet barnen inte verkar kunna 
förstå.  
  

I alla sånger vi använder är det ord och vi upprepar dom 
flera gånger. Då får man språkutveckling genom det, och är 
det svåra ord så förklarar vi dom, om dom inte verkar förstå. 
(Anna) 

 
Lärarna använder sång och sångtexter för att utöka barnens ordförråd och öva på olika 
begrepp. Vikten av samtalet framkommer också i vissa av intervjuerna, och att det är 
när barnen talar kring vad de har skapat eller uppfattat som de befäster kunskapen de 
fått.  
 

I det temainriktade arbetet hittar och letar vi sånger för att 
träna begrepp och därmed utöka barnens ordförråd. (Carina) 
 
Jobbar med estetiska lärarprocesser där barnen får måla till 
olika slags musik och får berätta hur dom tänkt och hur dom 
uppfattar musiken. (Carina) 

 
Att prata och återkoppla till samlingarna eller lekarna ihop med barnen är ett sätt där de 
får öva på sin begreppsuppfattning. Samtalen kan innefatta sångers handlingar eller vad 
de gjort under musiksamlingen.  
 

För barnen i de yngsta åldrarna är alla samtal 
språkutvecklande. Att fråga, sätta ord på barnens 
upplevelser, bekräfta det de säger, upprepa det de säger, 
prata om det man ser och gör etc. allt är språkutvecklande. 
Så att i efterhand prata om det man gjort på musiksamlingen 
och sjungit om blir en följdeffekt på det vi just lärt, kan man 
säga. (Emma) 

 
Att uppmuntra barn och föräldrar att samtala hemma är en viktig del i arbetet, barnen 
utvecklas i de samtal de för och därför är det väsentligt att barnen får möjlighet till 
samtal.  

Ord och begrepp har ökat och utvecklats under de perioder 
vi arbetat med tema som vi bakat in i 
musik/rytmiksamlingarna under verksamhetsårets gång, och 
föräldrar ger ofta feedback på vad barnen pratar om och 
berättar om hemma. Barn pratar om det de varit med om och 
upplevelser de har känt sig delaktiga i och erbjuder vi 
aktiviteter (med en tydlig målbild inom ett visst ämne) så 
ökar barnens begreppsvärld i takt med temats gång. (Emma) 

 
Emma beskriver hur de byggt upp en scen i ett av rummen där de har dokumentation 
synligt på vägg och golv för barnen som ska locka till samtal. Barnen får också chans 
till att bli inspirerade av tidigare upplevelser och det kan ge spontana lekar.  
 

Och så har jag byggt en liten scen som barnen får använda 
när de vill och/eller under musiksamlingarna. Där har vi 
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foton av det vi gjort i höjd som barnen ser och har tillgång 
till - att titta på, minnas, kunna återberätta och fråga om. Och 
de är ofta framme och visar ”Där är båten, Ellen åkte till 
regnbågen... etc”. Det visuella förstärker minnesbilden och 
ger förutsättningar för dessa samtal som kan ske mellan 
barn/barn eller barn/pedagog. Och även mellan barn/förälder 
när barnen vill visa mamma och berätta om det de varit med 
om mm. Och vi skriver ibland lappar och sätter upp, lägger 
fram, så barnen även ser det skrivna ordet. (Emma) 

 
5.2.2  Samlingar  
 
Alla lärarna beskrev att de arbetade med musiksamlingar eller sångsamlingar i en 
språkutvecklande kontext. De hade dagligen samlingar där sång och musik var en 
central del i samlingen. Lärarna beskrev hur de med hjälp av olika verktyg vill ge 
barnen förutsättningar till att delta och utvecklas tillsammans och individuellt.  
 

Så en musiksamling ger förutsättningar för språkutveckling 
på flera sätt. Sånger och ramsor är rätt självklart. För även 
om vi har barn som inte har utvecklat språk, så sjunger de 
med på sitt vis. Och att ha samma låtar och ramsor på 
samlingen under en längre tid, för att sedan bygga med nya 
låter efter hand, på innebär att barnen får fler chanser att bli 
förtrogna med sångerna och det ökar deltagandet och 
munmotoriken, ljuden samt ordförrådet. (Emma) 

 
I samlingarna gör de olika språkutvecklande aktiviteter där barnen använder musik och 
språk i en unison upplevelse.  
 

För just språkutveckling.. de e ju det här med instrument 
använder man ju, det är ju rytm. Klappa ord, klappa namn de 
använder man ju, men klappar och spelar på trumman. Jaaa, 
sen i vissa sånger gör vi om, asså vi gör om texten, vi 
använder sånger i våra teman. Vi använder musik i både 
spontana och planerade aktiviteter, som vid 
sångsamlingarna. (Anna) 

 
Barn lär och tar del av varandras kunskap i en samspelande kontext, där allas deltagande 
är meningsfullt. Berit beskriver hur de arbetar med att barnen ska få lära av varandra 
och hur de äldre barnen fungerar som en god förbild för de yngre.  
 

Vi delar in dom i åldersgrupper så att de äldre tvååringarna 
kan presentera för dom yngre barnen och då lär dom av 
varandra. (Berit) 

 
Vid sångsamlingar i förskolan Trumman ser ofta förskollärarna barn som kan sjunga 
hela sånger högt och tydligt, trots att barnen ofta inte kan producera hela meningar i ett 
samtal. Flera av lärarna i intervjun talade om hur sången stimulerar barnets 
språkutveckling positivt.   
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Jag vet att dom lär sig sångerna, lätt, uttal och sånt. Ja-menar 
en del barn har svårt med uttal och de hjälper… aa d blir 
bättre”. (Anna) 

 
Berit som arbetar med de yngre barnen är av uppfattningen att barn i stor grad kan 
sjunga innan de kan tala. Hon talar om hur yngre barn i starten av sin språkutveckling 
först börjar med att följa med i rörelserna och de visar även vad de vill sjunga med hjälp 
av rörelserna som tillhör sången. För att sedan vara med och sjunga de sånger som ofta 
upprepas vid sångsamlingarna, trots att de inte kan föra ett samtal utanför sången.  
 

Och sången kommer före de pratande talet om vi säger så. 
(Berit) 

 
Emma beskriver hur musik kan utgöra ett första steg i en förståelsekedja där barnet först 
lär sig texten till en sång innan de lär sig vad sången faktiskt handlar om. Men hon 
menar att musiken är en grund och en förutsättning inför det kommande lärandet. Hon 
skriver även att barn ofta kan sjunga en sång innan de lärt sig tala lika långa stycken 
med talspråk.  
 

… utan tänkt generellt att främja språkutveckling via musik 
då barn kan sjunga hela ”Bä bä vita lamm” utan att veta vad 
de sjunger om, de har memorerat ljudbilden av sången men 
inte språkförståelsen/innebörden förrän de är äldre, i många 
fall kan de inte ens prata en hel mening , men e kan sjunga 
en hel sång. Eller kan sjunga ”Alfabetssången” med alla 
bokstäver från A-Ö men kan inte vare sig läsa eller skriva. 
Men att i sig kunna sjunga ger ju en grund, och en 
förutsättning för det framtida lärandet. (Emma) 

 
En förskollärare betonar att barnen inte alltid vet när det är spontana eller planerade 
aktiviteter som utförs i verksamheten, så som en samling. Att det är utav leken barnen 
lär sig och utvecklas och att språkkunskaperna ökar i takt med deras utveckling. 
 

Barnen tänker ju inte på att de lär och att vi pedagoger har 
planerade undervisningstillfällen med mål och syfte, utan de 
leker och lär lustfyllt och med glädje och språkkunskapen 
ökar i takt med deras utveckling och med vad vi pedagoger 
tillför i det vardagliga arbetet där musik/rytmik har en stor 
del i just det tematiska arbetet. (Emma) 

 
5.2.3  Musiklek som språkutvecklande verktyg 
 
Förskollärarna arbetar med färdiga melodier men de ersätter texten med nya ord, på så 
sätt får barnen vara med och skapa musik tillsammans med varandra. Det anser de ger 
barnen språkutveckling och ett större ordförråd.  
  

Jaaa, sen i vissa sånger gör vi om, asså vi gör om texten, vi 
använder sånger i våra teman. (Anna) 
 
Vi använder oss av texter vi gör om men ändå att barnen 
känner igen melodin. (Carin) 
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I det temainriktade arbetet hittar och letar vi sånger för att 
träna begrepp och därmed utöka barnens ordförråd. (Carin) 
 
Stor begreppsuppfattning och utökat ordförråd i den vanliga 
leken. (Carin) 

 
Lärarna använder musiken till att göra roliga eller rytmiska ramsor där barnen får träna 
olika saker exempelvis sitt eget namn. 
 

För just språkutveckling.. de e ju det här med instrument 
använder man ju, det är ju rytm. Klappa ord, klappa namn de 
använder man ju, men klappar och spelar på trumman. 
(Anna) 

 
Emma beskriver hur de arbetar med musiklek i sitt tematiska arbete, där de på ett 
naturligt sätt utifrån barnets intresse skapar lekar. De återkopplar till denna musiklek vid 
senare tillfällen så som vid vattenleken.  
 

Det kan se ut såhär, att man som pedagog inleder samlingen 
med ex Dockan Ellen som dyker upp vid pianot och glatt 
säger:” Hej alla barn! Så många ni är! Ska vi räkna alla?!” 
(Vi räknar alla 8 barn som är inne idag.) ”Kommer ni ihåg 
vem jag träffade igår på mitt äventyr? Och barnen svarar:” 
Ledsna droppen!” och jag fortsätter ”Ja, precis - han var ju 
så ledsen! Han saknade sina vänner... Vad gjorde vi då för 
att trösta? Någon svarar:” Klappade den!” ”Ja, precis det 
gjorde vi! Och då blev han gladare och ville följa med ut på 
äventyr i båten! Hoppa nu upp allihop så kör vi iväg 
tillsammans för att träffa de andra kompisarna!” och efter 
leken kopplade vi ihop det vi lekt till en aktivitet där vi tog 
fram vattenlek med båtar och stenar… (Emma) 

 
Emma beskriver hur lärandet kommer igenom många olika aspekter av barnets 
utforskande i verksamheten.  
 

Barn skiljer inte på att ”nu leker jag, nu målar jag, nu rör jag 
mig till musik/har rytmik, nu spelar jag instrument eller nu 
sjunger jag” - utan alla dessa estetiska lärprocesserna är lek 
för barnen, och är en ypperlig metod i teman/projekt för att 
väcka nyfikenhet, engagemang och delaktighet - och då 
kommer lärandet naturligt. (Emma) 

 
Samtliga förskollärare som intervjuades talade för att musikleken finns med både i 
spontana men även i de planerade aktiviteterna. 
 

Vi använder musik i både spontana och planerade aktiviteter, 
som vid sångsamlingarna. (Anna) 

 
En av förskollärarna beskriver hur en planerad musiklek kan se ut och tar upp andra 
redskap som kan användas tillsammans med musik för att ge barnen en ytterligare 
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möjlighet till språkutveckling. De använder olika attiraljer eller tecken i samband med 
de planerade musiktillfällena så som vid sångsamlingar. 
 

Vi har mycket med att förtydliga vilken sång det är så 
använder vi gosedjur. Och att då barnet håller i gosedjuret 
och vi har dom i lådor så att det blir lite spännande att plocka 
upp och sen att det blir förtydligande att om vi plockar upp 
en katt så sjunger vi lille katt. Och sen använder vi att vi 
använder mycket med tecken och så då. För att förtydliga då 
också. (Berit) 

 
En annan förskollärare beskriver att de genom sitt musikrum använder musiklek som en 
väsentlig del av musikarbetet i deras verksamhet. 
 

Ja det använder vi ju främst till musik och dans. Och 
framförallt musiklek (Carin)  
 
Vi tänker kring en helhetspedagogik d v s att föra samman 
musik-rytmik och drama till ett helhetskoncept. Musiklek i 
olika former. (Daniel) 

 
5.2.4  Tecken och material som stöd  
 
Att använda tecken som stöd i musikundervisningen gör att barnen lättare får grepp om 
texten och dess innebörd. Berit talar om hur de använder symboliska rörelser för att 
befästa sångtexterna hos barnen. Hon menar att rörelserna är det första steget till sången 
hos yngre barn.  
 

Våra små är ju just i starten att börja prata, och då kommer 
ju dessa attiraljerna först o de känner igen och gör rörelserna 
först och så kommer språket sen, de gör tecken för dom som 
att de klappar på sin hand när vi ska sjunga lillekatt eller 
vinkar med hornen för mamma mu. Eller imse-vimse 
spindel. O att dom gör dom tecknar och sen kommer språket 
då. (Berit)  
 
Och sen använder vi att vi använder mycket med tecken och 
så då. För att förtydliga då också. (Berit)  

 
Musikpåsen är ett populärt inslag i många verksamheter, i den ligger figurer som är 
sammankopplade till en viss sång. Berit talar om att de använder förtydligande attiraljer 
så som en katt och då sjunger de ”Lille katt”.  
 

De är att förtydliga med attiraljer runt om som vi har som 
metod. (Berit) 
 
Vi använder oss av texter vi gör om men ändå att barnen 
känner igen melodin. musikpåsar, musik kort och låtar vi 
letar fram som ska passa till den pedagogiska aktivitet vi 
arbetar med. (Berit) 
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Sångpåsarna/lådorna är som en samling i sig, med 
leksaker/figurer som står för var sin sång med en liten 
handling som för samlingen framåt. (Emma) 

 
Anna som arbetar med de äldre barnen talar om att de använder stora blädderblock där 
de skriver upp texten på sången de ska sjunga, så att barnen kan se musiken i textform.  
 

Vi skriver upp sångerna på stora blad, men det är också för 
att vi vuxna inte alltid kan alla sånger. Sen stimulerar vi ju 
språkutvecklingen på andra sätt än genom musik, med 
bokstäver o sånt. Vi skriver upp många gånger så de får se. 
(Anna)  

 
5.2.5  Miljön som ett verktyg 
 
Förskollärarna beskriver sina miljöer de byggt upp utifrån musik och språkutveckling. 
De använder synliga material som barnen kan inspireras av. Emma talar om att de 
använder dokumentation som en del av miljön för att stimulera språkutveckling.  
 

Vi har inspirerande rum där vi synliggör instrument och 
musik för barnen. (Carina) 
 
Finns olika lokaler i olika storlekar som är anpassade. Finns 
en mängd olika instrument/skivor/ övrigt material som kan 
stimulera barnens sätt att förhålla sig till musiken. (Daniel) 

 
Vi har en del av ett av våra rum som musik-samlingsplats. 
Där har jag pianot, gitarren, musikanläggning, 
rytminstrument, cd-skivor, mikrofon/förstärkare, rekvisita, 
sångpåsar/ sagolådor etc. Och så har jag byggt en liten scen 
som barnen får använda när de vill och/eller under 
musiksamlingarna. Där har vi foton av det vi gjort i höjd 
som barnen ser och har tillgång till - att titta på, minnas, 
kunna återberätta och fråga om. (Emma) 

 
5.3  Förskollärarnas kompetenser och engagemang 
 
I följande avsnitt beskrivs vilka kompetenser lärarna besitter, med utgångspunkt i musik 
och språkutveckling. Lärarnas kompetens beskrivs som utbildning i intervjuerna och det 
är utefter det som resultatet tematiserats. Vidare beskrivs det resultat som framställts 
kring lärarnas engagemang och hur de menar att det kan påverka användningen av 
musik som språkutvecklande verktyg i verksamheten.  
 
5.3.1  Förskolelärarnas utbildning  
 
Musisk skicklighet och intresse för musik kan ligga till grund för förskollärarens 
inställning gällande användning av musik i förskolan. Alla informanter i studien innehar 
förskollärarutbildning men endast en har vidareutbildning inom musik. Samtliga har 
dock tagit del av mindre utbildningar antingen privat eller via förskolan.  
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Emma är den enda av lärarna som har en vidareutbildning inom musik efter sin 
avslutade lärarexamen. Hon menar att hela hennes familj har ett stort intresse för musik 
och det har inspirerat henne till fortsatta studier. 
 

Jag har läst 1,5 år musikpedagogik på universitetet. (Emma) 
 
Daniel beskriver att han till stor del är självlärd och att han fick lite musikutbildning på 
universitetet under sina studier.  
 

Har musikutbildning via min lärarutbildning. Annars är jag 
autodidakt till stor grad. (Daniel) 

 
Några av informanterna hade både utifrån rektorns anvisningar men även utifrån egna 
initiativ tagit del av mindre utbildningar för att få ökade kunskaper kring hur musiken 
kan användas i förskolan för språkstimulans. 
 

Nää, det har vi inte, det har vi fått sköta själv, vid sidan av. 
Det är klart att vi under alla dessa år haft något vad de gäller 
musik om sång och så. De har de vi, men de va länge sen. 
(Anna) 

  
På förskolan Trumman har de försökt att arbeta med den kunskapen de har i huset för att 
öka kunskapen hos medarbetarna överlag. 
 

Ibland har vi lite på våra APT, vi har en lärare här som är lite 
extra duktig inom musik och han brukar hålla i lite 
utbildning för oss och vi har fått extern också. (Berit) 

 
Förskollärarna betonar att det har varit av eget intresse och på sin fritid de har gått på 
fortbildningar för musik och språkutveckling. Förskollärarna har en vilja att utvecklas 
inom musiken och de gör vad de kan för att fortbildas i ämnet. 
 

Ja har gjort de med de var några år sen, den va ute på 
universitetet. Musik och rytmik och språkutveckling, de va 
på min fritid, så det fick jag inte av kommunen! (Berit) 

 
5.3.2  Förskollärares engagemang 
 
Känner förskollärarna att de är kompetenta kan det bidra till ett positivt förhållningssätt 
till området musik vilket i sin tur kan öka chansen till att musiken blir ett sätt att 
stimulera språkutvecklingen. Informanterna i studien talade för att användning av musik 
ger en positiv påverkan på barnens språkutveckling och är alla positivt inställda till 
användning av musik. 
 

Engagemang-kreativitet-nyfikenhet är bra ingredienser för 
att ha ett "musiskt" tänk. (Daniel) 
 
Att arbeta lektematiskt och med dramapedagogik där vi 
pedagoger är medlekare skapar förutsättningar för 
motivation, engagemang och delaktighet för barnen. (Emma) 
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Förskollärarna arbetar aktivt tillsammans mellan avdelningarna med musiken i fokus till 
lärande och utveckling. De arbetar även tillsammans och hjälper varandra, några av 
förskollärarna har en lite mer drivande roll i verksamheten när det kommer till musik 
och stora musiksamlingar. Men alla förskollärare finner intresse för det och gör sitt 
bästa för att tillsammans bidra med en pedagogisk verksamhet där musiken kan bli ett 
hjälpmedel för språkliga färdigheter.  
 
Vid frågan hur ofta förskollärarna på Trumman håller i planerade musiska aktiviteter 
svarar Berit att det sker nästan varje dag men att de har en stor samling varje vecka där 
alla barnen från alla avdelningar är med och deltar. Hon är tydlig över att det är Daniel 
som för det mesta håller i dessa samlingar, men att hon själv inte har något problem att 
hålla i den. 
 

Varje dag! Ja eller nästan i alla fall. Och på fredagar har vi ju 
en gemensam samling, där alla barn är med både småbarn, 
mellanbarnen och dom stora. De kan ju va upp emot 60-70 
barn om sjunger då, så de brukar va Daniel då han med 
gitarren som håller i de, och när han inte är här så.. i fredags 
höll jag i det å då va det tema dans, så sånger med dans i. Ja 
så det är lite olika. Så varje fredag har vi de å alla andra 
dagar har vi samlingar med barnen där vi sjunger. (Anna) 

 
Även Emma har en positiv attityd mot planerade musiksamlingar, hon beskriver att det 
är en bra arena för att på ett naturligt och lekfullt sätt få in språket. Samlingarna kan på 
så sätt skapa förutsättningar för språkutveckling och samtidigt ge en meningsfull stund 
för barnen. Hon antyder även att hon arbetat med musik i kombination med språk hela 
sin tid som förskollärare.  
 

Musik är generellt, enligt mig, en ypperlig metod för att 
arbeta med det mesta ihop med barnen. …På ett lustfyllt, 
lekfullt sätt och, framför allt, ett sätt som skapar 
meningsfullaktighet för barnen. Ja allt kan man naturligt och 
lekfullt få i i en planerad musikstund! (Emma) 
 
Att arbeta med musik som en metod i arbetet m 
språkutveckling har jag använt mig utav under hela min 
verksamma tid som förskollärare! (Emma) 
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6  Analys  
 
I följande avsnitt analyseras resultatet utifrån den sociokulturella teorin, vilken ligger 
till grund för det teoretiska ramverk vi valt att tolka resultatet utifrån. Samt att analysen 
sammanfattas med hänsyn till studiens tidigare forskning. Det är studiens 
frågeställningar som är utgångspunkt för tematiseringarna i avsnittet. 
 
6.1  Ingångar för medierande verktyg  
 
Vår studie grundar sig i den sociokulturella teorin för barns lärande och utveckling, 
utifrån lärarnas beskrivningar av sin verksamhet kan perspektivet ses som en inspiration 
för hur de arbetar med sin pedagogiska verksamhet. Då de beskriver samspelet som en 
utgångspunkt för barns språkutveckling, där barnen stöttar varandra i sitt lärande. Något 
som även Säljö (2010) poängterar i sin tolkning av teorin. Gruppaktiviteter 
genomsyrade hela resultatet, lärarna i studien talade endast kring barn i grupp i samband 
med musik och språkutveckling. Lärarna i studien använde sig av samspelet utifrån 
olika aspekter där läraren använder sin profession till att rikta in lärandet på specifika 
ändamål. Vygotskij (2001) beskriver samspelet som en utgångspunkt för lärande. Han 
skriver att barn ska få möjlighet att lära av varandra samt av andra vuxna i en 
samspelande kontext. Säljö (2010) skriver att genom språk och kommunikation lär vi 
oss agera i olika sammanhang och miljöer (a.a). Utifrån resultatet av studien är 
samspelet den huvudsakliga utgångspunkten lärarna använder sig av för att ge barnen 
möjlighet till språkutveckling. Förskollärarna samspelar med barnen i grupp där de lär 
av varandra, i gruppen finns äldre och yngre förebilder som barnen kan härma och lära 
sig utav. I dessa samspelssituationer blir de medierande verktygen som Säljö (2010) 
beskriver en stor och betydande del av undervisningen.  
 
I resultatet blev leken och dess följder en väsentlig del i hur lärarna arbetar med musik. 
De talar om musikleken som en ingång till samspelet där barnen tillsammans upplever 
och får chans att uttrycka sig i lek och relationer. De använder leken inom den musiska 
undervisningen för att skapa ett lustfyllt lärande. Lärarnas skildringar om musikleken 
kan utifrån sociokulturella perspektivet utgöra en grund för samspel och samtal där 
barnen på ett lustfyllt sätt kan utvecklas tillsammans. Säljö (2010) beskriver att barn 
leker och utvecklas genom leken under hela uppväxten (a.a). Lärarna beskriver i studien 
vilka lekar de använder under musikundervisningen. Anna berättar att de klappar ord 
och namn för att barnen ska indirekt lära sig stavelser och att orden har en rytm, 
“Klappa ord, klappa namn de använder man ju, man klappar och spelar på trumman”. 
(se avsnitt 5.1.3).  
 
I samtalet kring verksamheternas pedagogiska miljöer beskrev lärarna hur de utformat 
miljön för att stimulera språkutvecklingen med hjälp av musiska attribut. Säljö (2010) 
skriver om miljöns påverkan på barns kunskaps konstituerande, och att det har en 
betydande roll i hur och vilken kunskap som utvecklas. Lärarna hade svårt att beskriva 
hur musiken blir synlig i miljön på ett sätt som är språkstimulerande. De beskrev att 
dokumentationen blev den del av miljön som blir språkstimulerande genom att den 
lockar till samtal och blir en inspiration för barnen att leka vidare med.  
 
6.2  Medierande verktyg 
 



  
 

29 

Samlingen är en arena som kopplar samman flera olika verktyg, för att optimera barnens 
förutsättningar till att vinna kunskap. Precis som Säljö (2010) beskriver, att det ger bäst 
förutsättningar om dessa verktyg används tillsammans (a.a). Samlingen beskrivs ofta i 
intervjuerna och lärarna beskriver att de har musiksamlingar varje dag och att 
språkutvecklingen är stor i denna kontext. De sjunger och använder tecken samtidigt 
eller stora blad med text. Berit beskriver hur de använder tecken i sin intervju “Och sen 
använder vi att vi använder mycket med tecken och så då. För att förtydliga då också”. 
(se avsnitt 5.1.2).  
 
Sången är ett betydande redskap inom språkutvecklingen, beskriver lärarna. De talar om 
att sången i många fall kommer först och att talet successivt utvecklas därefter. Lärarna 
beskriver hur sången blir en hjälp för barnen när de sedan ska utveckla samtalsstrukturer 
och förmågan att delta i sociala sammanhang. I resultatet synliggörs det att 
förskollärarna i studien är av den övertygelsen att barn sjunger och deltar i musiska 
sammanhang innan de faktiskt kan tala. Berit säger i sin intervju att ”sången kommer 
före de pratande talet om vi säger så” (se avsnitt 5.1 ). Säljö (2010) beskriver att lärande 
kan ske överallt och hela tiden (a.a). Sången är det verktyg lärarna beskriver oftast, då 
den ingår i alla delarna av verksamheten. Lärarna använder sången för att stimulera 
många olika språkberikande delar och alla kan delta oavsett kroppsliga eller språkliga 
hinder. Säljö (2010) beskriver intellektuella verktyg som språk (a.a). Sången kan ses 
som ett intellektuellt verktyg, där barnen använder språket för att konstruera kunskap.  
 
Lärarna använde tecken som stöd vid inlärning för att barnen lättare ska förstå och vinna 
kunskap. Berit beskriver fenomenet som att barnen ”gör rörelserna först och så kommer 
språket sen” (se avsnitt 5.1). De gör rörelser till sångerna för att befästa kunskapen hos 
barnen. Språket är det främsta intellektuella redskapet människan besitter skriver Säljö 
(2010). Han beskriver att dessa verktyg är något som människan tar hjälp av (a.a). 
Lärarna använder språket genom tecken när de förtydligar det de vill kommunicera till 
barnen. Det gör att alla barnen blir inkluderade i undervisningen.  
 
Lärarna beskriver i studien hur de använder attiraljer som stöttning till de sångerna de 
sjunger. Dessa figurer används som ett sätt att förtydliga musiken och ge barnen något 
att fästa kunskapen vid. Lärarna använder material som förtydligar de sånger de sjunger 
med barnen då det ger alla barn möjlighet att delta i processer. Säljö (2010) beskriver de 
fysiska medierande verktygen som används för att befästa kunskap, dessa ting är saker 
vi människor skapat för att underlätta utvecklingen. 
 
Samtalet kring musiken är en av de delar där läraren har samspelet som utgångspunkt 
för språkutveckling. Emma beskriver i sin intervju att ”För barnen i de yngsta åldrarna 
är alla samtal språkutvecklande” (se avsnitt 5.1). De samtalar kring texter och 
upplevelser i samband med musikundervisningen, vilket ger barnen nya begrepp och 
ordförståelse. Säljö (2014) beskriver kommunikation som ett betydande begrepp inom 
den sociokulturella teorin, han beskriver också samtalet som ett medierande 
intellektuellt verktyg (a.a). Lärarna i studien använder ofta kommunikationen som en 
väg in i barnens tankar för att få förståelse för hur och vad barnet lär sig.  
 
6.3  Lärarnas kompetens 
 
I studien beskriver lärarna att de är utbildade förskollärare och alla har genom den 
utbildningen tagit del av minst en musikkurs. Lärarna beskriver att de har på sin fritid 
deltagit i kurser och utbildningar för att öka sin kunskap inom musik och 
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språkutveckling. Säljö (2014) beskriver att läraren ska ge barnet förutsättningar där 
barnet kan lära sig samt utvecklas (a.a). Lärarna i studien har inte fått ta del av 
utbildningar under de senaste åren och de som deltagit i utbildningar har gjort det på 
eget initiativ. Lärarna beskriver att de delar med sig av sina kunskaper till varandra för 
att öka kvalitén på undervisningen. Emma är den enda av lärarna som utbildat sig vidare 
inom musik och språkutveckling.  
 
Lärarna diskuterade i sina intervjuer vilken betydelse intresse och engagemang hade för 
deras arbete med musik och språkutveckling. Daniel beskriver att “Engagemang- 
kreativitet- nyfikenhet är bra ingredienser för att ha ett "musiskt" tänk” (se avsnitt 
5.2.2). Säljö (2014) beskriver att kunskap skapas mellan interagerande människor, och 
att ena parten är en god förebild som genom sin kunskap lär andra (a.a). Emma 
beskriver sitt arbetssätt när de vill skapa engagemang hos barnen “Att arbeta 
lektematiskt och med dramapedagogik där vi pedagoger är medlekare skapar 
förutsättningar för motivation, engagemang och delaktighet för barnen” (se avsnitt 
5.2.2).  
 
6.4  Sammanfattning 
 
I resultatet beskriver lärarna musiken som ett språkutvecklande medel där många olika 
delar ingår och undervisningen kan variera från dag till dag. Även samspelet tar en stor 
plats där barnen lär av och med varandra med hjälp av medierande verktyg, samt att 
samlingarna är den huvudsakliga arenan för musik och språkundervisning. Kultti (2013) 
beskriver olika strategier som kan användas i samlingar där sånger är ett bra verktyg för 
språkutveckling (a.a). Lärarna i studien använder sig av olika verktyg och använde 
leken som utgångspunkt. Jederlund (2011) skriver att leken är central för barns 
språkutveckling. Lärarna i studien beskriver samtalet som ett verktyg inom 
språkutveckling, de använder samtalet i flera olika delar av musik och 
språkundervisningen så som i leken. Även Ehrlin (2012) beskriver lekens betydelse för 
barns lärande i förskolan i form av musiklek där samspel och samtal kan bildas.  
 
Lärarnas kompetens och intresse beskrivs av Ehrlin (2012) som en väsentlig del i hur 
lärarna lägger upp och utformar den dagliga verksamheten (a.a). Lärarna i vår studie 
beskriver att engagemang är centralt för att göra barnen intresserade. Lärarna beskriver 
att de inte fått ta del av någon utbildning senaste åren men att de på förskolan försöker 
utbilda varandra för att försäkra sig om kvalité. Ehrlin (2014& 2012) beskriver att det är 
rektorer och andra huvudmän som ansvarar för att personalen får chans till utbildning 
och fortbildning inom de väsentliga delarna av förskolan. Hon menar även att det är 
betydelsefullt att få bistå med den kunskap man besitter så att alla i arbetslaget är en 
tillgång. Ehrlin och Gustavsson (2015) beskriver att utbildning kan ge vidgad förståelse 
för hur musik och språk fungerar ihop, vilket höjer musikens status i verksamheten.  
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7  Resultatdiskussion  
 
Studiens syfte är att skildra hur förskollärare talar om sitt arbete med musik för att 
stimulera barns språkutveckling. Studien behandlar musikens betydelse i 
språkutvecklingen, då tidigare forskning visar att musik är en bidragande faktor till 
barns språkutveckling. Studiens frågeställningar lyder: Hur beskriver förskollärare de 
verktyg de använder i arbetet med musik för att stödja barns språkutveckling? Samt hur 
beskriver förskollärarna de kompetenser de besitter inom musik och språkutveckling? 
 
I kommande avsnitt diskuteras resultaten och analysen som genomförts, i syfte att 
besvara arbetets frågeställningar. Vidare diskuteras de professionsrelevanta 
konsekvenser studiens resultat kan få. Till slut diskuteras även de framtida 
forskningsområden vi ser som intressanta för vidare forskning efter avslutad studie.  
 
7.1  Språkutveckling genom musik i förskolans kontext 
 
Genom vårt arbete med studien blev det klart för oss att lärarna har integrerat musiken i 
verksamheten som ett sätt att utveckla barns språkutveckling. Engh (2013) skriver att 
man redan på 1960-talet beskrev musikens positiva påverkan på språket. Vidare 
beskriver författaren musikens kraft som hjälp för inlärning, att musik och inlärning 
underlättar varandra (a.a). I vår studie beskrev lärarna att musiken var ett bra verktyg för 
att stimulera barnets språkutveckling, men de kunde inte riktigt beskriva varför det var 
så.  
 
Förskollärarna i studien talar för språkets kommunikativa funktion som det viktigaste 
inom språkutveckling. Samspelet mellan barn och barn samt barn och vuxna blir enligt 
förskollärarna en betydande del av verksamhetens möjlighet till att stimulera barnens 
språkutveckling. Ehrlin (2012) skriver om musikleken som syfte att skapa vägar till 
samspel. Barnen kan genom samspel lära av varandra och genom samspel övar de på att 
kommunicera i en gemenskap vilket utvecklat barnens sociala kompetens. Vi uppfattar 
det som att förskollärarna ser musiklek som ett av de centrala arbetssätten när de talar 
om musik i koppling med språkutveckling. Utifrån det kan vi se att det kan betyda att 
även om förskollärarna i intervjun inte kan sätta ord på hur musiken påverkar 
språkutvecklingen hos barn, har de ändå en medveten strategi för användningen av 
musik som ett språkutvecklande verktyg. Det framgick i studien att lärarna inte fått 
kontinuerlig fortbildning inom språk och musik. Vi ser att brist på utbildning kan ge 
konsekvenser för lärarnas profession, att lärarna inte kan ge barnen de förutsättningar 
för utveckling de annars kunde givit. Lärarna är i viss mån insatta i ämnet men de 
baserar inte sin kunskap på fakta utan på tidigare erfarenheter. Vi upplever det som att 
lärarna skulle gynnas av att kunna befästa sina arbetssätt i forskning och studier. 
Lärarna har i vissa fall tagit del av musikutbildning utanför arbetet men de beskriver att 
det var längesedan och de önskade att förskolan bidrog mer.  
 
Jederlund (2011) beskriver en språklig förebild som en vuxen med ett engagemang, som 
aktiv deltagare och som skapar tillsammans med barnen (a.a). Vi insåg i arbetet med 
denna studie hur betydelsefullt det är med lärarens intresse och kompetens. När läraren 
har ett stort intresse och känner sig trygg i sin roll kan hon föra intresset vidare till 
barnen. Det framkom också i arbetet att det är vi vuxna som måste visa vägen, allt 
startar och slutar med oss! Läraren ska arbeta utifrån individen i gruppen, och hitta olika 
vägar in i barnets intresse. 
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Vi menar att det är positivt att förskollärarna tänker på och reflekterar över musikens 
förmåga att stimulera barns språkutveckling, eftersom de då på ett medvetet sätt kan 
använda musiken som ett pedagogiskt verktyg. Att samlas i grupp exempelvis på en 
APT och tillsammans diskutera musikens betydelse för barns språkutveckling kan skapa 
ny kunskap och nya insikter hos arbetslaget.  
 
7.2  Verktygens mening 
 
Förskolans verksamhet kan ha en avgörande roll för på vilket sätt barns språk utvecklas, 
det vill säga hur barnen skapar språkligt medvetande samt hur barnen lär sig att 
kommunicera. Förskollärarna i studien har alla olika arbetssätt för att stimulera barns 
språkutveckling, men de arbetar främst utifrån samspel och lek. Ehrlin (2014) skriver 
om förskollärares föreställning om att det är i sången och i samspelet som samarbetet 
med musiken genererar möjlighet för språkutveckling hos barn (a.a). Med utgångspunkt 
i studiens resultat och analys använder sig förskollärarna av ett flertal verktyg och 
arbetssätt när de använder musiken i syfte att stimulera barnens språkutveckling. 
Kanske är det så att ju fler verktyg som förskollärarna använder sig av desto bredare blir 
förutsättningarna för att varje individuellt barn får möjlighet till språkutveckling. En 
följd av att använda många verktyg kan vara att alla barn känner sig delaktiga i de 
pedagogiska aktiviteterna. Vilket i sin tur kan leda till att barnen känner glädje och lust 
inför att utvecklas och lära sig nya saker. Leken blir en arena för att kunna arbeta med 
flera verktyg samtidigt. Ehrlin (2012) uttrycker att musiklek kan bli ett redskap för 
lärande där även samspelet blir ett centralt fokus.  
 
Under arbetet framkom det tydligt hur grundläggande det var att använda kroppen i 
samband med musiken för att gynna språkutvecklingen hos barn. Alla lärarna beskrev 
att de tar hjälp av både tecken och gester i sången för att ge barnet ett förtydligande av 
vad de sjunger. Dahlbäck (2011) beskriver hur musik ock kroppen kan verka i symbios 
för att underlätta barnets språkutveckling (a.a). Användning av tecken som stöd i 
kombination med musik och språkutveckling hade vi sedan innan inte uppfattat som ett 
så pass synligt verktyg för barns språkutveckling som det utifrån resultaten beskrevs 
vara. Därför tog även tecken som stöd en stor plats i resultatet även om förskollärarna 
inte direkt talar om att det användes som ett verktyg för att stimulera barns 
språkutveckling. Lärarnas långa erfarenhet av förskolan har säkert en stor betydelse i 
sammanhanget, då de upplevt barns språkutveckling på nära håll under många år. 
Goodwyn, Acredolo och Brown (2000) beskrev i sin studie att tecken i samband med 
musik kunde ha en språkutvecklande effekt. Colwell and Memmott (2014) säger å andra 
sidan att de genom sin studie kring hur musik och teckenspråk påverkar 
språkinlärningen sett att de inte påverkar varandra i så stor utsträckning som det tidigare 
var sagt. De beskriver att teckenspråkshjälpen räcker för att barnet ska utveckla sitt 
språk. Utifrån dessa meningsskiljaktigheter så uppfattar vi det som att lärarna i vår 
studie är överens om att det fungerar, de använder alla någon form av tecken eller 
rörelser som stöd vid sång och musik. Därför beskrivs tecken som ett betydande 
hjälpmedel i vårt resultat.  
 
7.3  Musik och språkutvecklingens plats i verksamheten  
 
Engh (2013) skriver om litteraturens starka stöd för musikens kraft i undervisningen 
gällande utökad språkkunskap. Han beskriver även att musiken inom skolväsendet fått 
ta en biroll och inte används i lika stor utsträckning som den kanske borde (a.a). Vi som 
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forskare hade en tanke om att musiken skulle vara en stor del av förskolans verksamhet, 
speciellt inom den musikprofilerade förskolan. De beskrev att de arbetar med musik i 
dagliga samlingar samt en stor gemensam samling på fredagar. I dessa samlingar är 
musiken en betydande del och den används flitigt. Men utanför samlingarna så var 
musiken ganska osynlig. Kanske är det så att de fastnat vid att musik endast kan 
användas i gruppsamlingar? Det slår oss även att det ändå kanske är kompetensen som 
spelar störst roll i frågan, det kanske inte har någon betydelse att det finns en positiv 
attityd kring ämnet, om det inte finns kompetenser för att använda sig av musiken på ett 
sätt som kan utveckla barns språkkunskaper. Ehrlin (2014) påpekar att både kompetens 
och intresse är två funktioner som är oerhört betydande för hur läraren skapar 
förutsättningar för barnets lärande.  
 
Utifrån våra egna erfarenheter i förskolans verksamhet ser vi att miljön är oerhört 
betydande. Det är läraren som ansvarar för att miljön är uppbyggd på ett sådant sätt att 
lärande kan ske. I resultatet av studien framgår det hur osäkra lärarna är när de talar 
kring miljön. Det är även något som återkommer i analysen av resultatet, förskollärarna 
beskriver då att de utformar miljön i verksamheten utifrån deras tematiska arbete samt 
barnens intressen. De beskriver hur musiken är en del av temaarbetet och att barnen 
visar stort intresse för musik. De använde synliga material samt dokumentation i miljön 
för att starta samtal mellan barn och vuxna. Lärarna kunde dock inte klart beskriva hur 
de utformat miljön för att ge barnen förutsättningar för språkutveckling genom musik. 
De konsekvenser som kan uppstå när man inte kan beskriva hur upplägget för miljön är 
konstruerat är att miljön inte blir pedagogisk. Vi anser att om man kan tala om varför 
miljön är pedagogisk och hur man tänkt när man utvecklade den, så blir den 
pedagogisk.  
 
7.4  Avslutande reflektion 
 
När vi startade arbetet med denna studie var de yngre barnens sång en stor inspiration 
för oss. Vi hade många gånger sett barn sjunga innan de kan göra sig förstådda genom 
samtal. Dessa situationer gjorde att vi blev intresserade av att undersöka hur musiken 
påverkar barnets språkutveckling. I resultatet av studien ser vi att lärarna också 
beskriver hur barnen sjunger innan de talar. De förklarar det med att barnen genom sång 
och andra musiska företeelser övar upp sitt ordförråd samt att de härmar språket som 
används i musiken. Sången blir synlig i resultatet beroende på att lärarna antagligen ser 
att det fungerar och sången är alltid tillgänglig att använda. Dahlbäck (2011) beskriver 
samma händelseförlopp kring barnets språkutveckling genom sång och musik (a.a). Att 
veta och förstå varför kan bidra till att musiken blir mer betydande i förskolans 
verksamhet. Att förskollärarna ser sången som tillgänglig samt att den är utvecklande 
gör att de använder den i fler delar av verksamheten och på så sätt bidrar musiken till 
barnets utveckling.  
 
I studien har vi fått svar på de inledande frågorna vi ställt, genom att lärarna beskrivit de 
verktyg de använder i arbetet med musik för att stimulera barns språkutveckling. Dessa 
verktyg bestod av sång, barnen sjöng ofta och i samband med sången fick de ett utökat 
ordförråd och meningsuppbyggnad. Samtalet var också ett verktyg de använde sig av, 
de samtalade kring texter och upplevelser i samband med musikundervisningen. Ett 
annat verktyg de använder sig av är olika former av attiraljer för att tydliggöra musikens 
innehåll samt göra alla barn delaktiga. Tecken och gester användes i samma syfte som 
atteraljerna, men de användes även för att alla barnen skulle ha ett språk även om de ej 
talade. Alla dessa verktyg användes i samlingen som agerade arena för 
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musikundervisningen. Även leken och då musiklek i synnerhet skapade samspel där 
barnen kommunicerade och lärde av varandra.  
 
Studien beskriver även de kompetenser inom musik och språkutveckling som lärarna 
besitter. Det var endast en lärare som hade utbildning i musik och språkutveckling efter 
avklarad förskollärarutbildning. Medan resterande lärare fick försöka fortbilda sig på 
egen hand.  
 
7.5  Vidare forskning 
 
Efter att vi avslutat denna studie känner vi att det finns flera olika intressanta vägar att 
gå med vidare forskning. Utifrån de svar vi fått i insamlingen av empirin och de 
diskussioner som uppstått vid dess bearbetning, skulle vi vilja forska vidare kring hur 
tecken som stöd faktiskt påverkar hur barnen lär av sången. Vilken betydelse det har för 
inlärningen och hur lärarna ser på hur de använder tecken som stöd i undervisningen. 
Informanterna i studien beskrev ofta att de använder tecken eller gester, därför skulle 
det vara intressant att få en bredare uppfattning av hur användandet ser ut och vilka 
pedagogiska konsekvenser det kan få för barnets språkutveckling.  
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I 
 

Bilagor 
 
Bilaga A Frågor till intervju 
 
Inledande frågor 
Ålder 
Antal års erfarenhet 
Vilket år påbörjade du dina studier? Antal år? 
 
Intervjuguide 
 
Frågor till intervju: 
 
1. Beskriv hur ni arbetar med musik för att främja barns språkutveckling 
- Vilka hjälpmedel använder ni?  
- Har ni speciella metoder för arbetet? 
- Finns utvecklat material 
  
2. Beskriv de eventuella resultat ni sett när ni använt musik i språkundervisningen 
-Hur dokumenterar ni resultaten? 
 
3. Har ni någon musikutbildning? Vilken? 
 
4. Har ni gått någon utbildning om musik för språkutveckling?  
- Eget initiativ eller bestämt av rektor?  
 
5. Hur ser miljön ut som ni använder för att stimulera barnens språkutveckling? 
-Ytor? 
-Redskap? 
 
Reviderad fråga till mejlkontakten: 
 
Hur ser den musiska miljön ut som ni använder för att stimulera barnens 
språkutveckling?  



  
 

II 

Bilaga B Missivbrev 
 
Hej! 
 
Vi är två förskollärarstudenter som går vår sista termin på förskollärarutbildningen. Vi 
skriver just nu vårt examensarbete som handlar om musik och barns språkutveckling. 
Vår förhoppning är att få intervjua lärare vid en musikprofilerad förskola för att ta del 
av bland annat hur musiken används för att stimulera barns språkutveckling. 
 
Vi undrar nu om några förskollärare på er förskola skulle vilja ställa upp på en intervju.  
Inför intervjutillfället skulle vi vilja att ni diskuterar hur ni använder musiken för att 
stimulera barns språkutveckling. Kanske har ni några metoder/material att dela med er 
av som ni använder i arbetet med barnens språkutveckling?  
Genom intervjun hoppas vi att kunna få en inblick i hur ert arbete med musik och 
språkutveckling ser ut. Det är frivilligt att delta i intervjun, de som deltar kommer att 
vara anonyma. Vi kommer att behöva spela in intervjun och ber er därför även 
diskuterar detta så det känns okej. Inspelningen kommer enbart att användas inom 
ramen för vårt examensarbete, när det är godkänt kommer ljudupptagningen att raderas. 
 
Vid ytterligare frågor om intervjun eller liknande kan ni nå oss på 
Mejl: jv222em @student.lnu.se (Julia Wieslander) 
Telefon: 0705487073 (Julia Wieslander) 
 
Med Vänliga hälsningar 
Julia Wieslander och Emmy Benitez Ortvall 
 
 
 


