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Sammanfattning 

Den här studien syftade till att få förståelse för förskollärarnas användning av musik i olika förskolor 

samt hur pedagoger arbetar med musik som ett uttrycksmedel och som undervisningsinnehåll för barns 

språkliga och sociala utveckling. 

Studien är en kvalitativ undersökning och tar stöd av det sociokulturella perspektivet på lärande. 

Studien har semistrukturerade intervjuer med sju förskollärare, fyra av dem har särskilt intresse för 

musik. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Datainsamlingen omfattade även 

semistrukturerade intervjuer med fyra stycken femåriga barn. Jag undersökte hur förskollärares 

användande av musik kan stimulera barns lust att lära och utveckla sin språkliga och sociala 

kompetens.  

Studiens resultat visar att alla förskollärare arbetar med musik på olika sätt, både planerat och 

oplanerat. Förskollärarna lyfte fram vikten av användandet av musik som uttrycksmedel för att stödja 

barn språkligt och socialt. Resultatet presenterar även att förskollärarnas musikanvändning som 

undervisningsinnehåll kan påverka barns språkliga och sociala utveckling i förskolan. Ett annat 

entydigt resultat är också att barn tycker om musik i förskolan. De tycker om att vara med andra 

kompisar när de sjunger och dansar. 

Studien visar att alla pedagoger bör arbeta med musik i förskolan för att skapa lust för barns språkliga 

och sociala utveckling. Studien bidrar även till att användandet av musik med barnen som 

uttrycksmedel och undervisningsform stimulerar barnen både språkligt och socialt. Detta kräver inte 

att man sjunger rätt eller att man spelar instrument. Studiens bidrag angående de yngre barnen är att 

användningen av musik inte kräver ett talat språk då barnen kan sätta ord på sin kroppsrörelse och 

uttrycka sig genom sina rörelser. 

Nyckelord 

 Musik, uttrycksmedel, undervisningsinnehåll, barns språkliga och sociala 

utveckling, mediering, appropriering, den proximala utvecklingszonen. 



 

 

Innehållsförteckning 

Förord ............................................................................................................... 1 

Inledning ................................................................................................. 2 

Tidigare forskning ................................................................................... 3 

Musik och kommunikation ................................................................................... 3 

Musik och den sociala samvaron ........................................................................... 4 

Musikens språkstimulans ..................................................................................... 5 

Musik och musikpedagogik .................................................................................. 6 

Syfte och frågeställningar ....................................................................... 8 

Teoretiskt perspektiv .............................................................................. 8 

Mediering .......................................................................................................... 9 

Appropriering och internalisering .........................................................................10 

Den proximala utvecklingszonen .........................................................................10 

Metod .................................................................................................... 11 

Val av metod ....................................................................................................11 

Urval och avgränsningar .....................................................................................12 

Undersökningsmaterial/personer ......................................................................13 

Genomförande ..................................................................................................14 

Databearbetning och analysmetod .......................................................................15 

Transkribering ................................................................................................15 

Kategorisering................................................................................................15 

Forskningsetiska överväganden ...........................................................................16 

Studiens kvalitet ...............................................................................................17 

Resultat och analys ............................................................................... 18 

Musik som uttrycksmedel för barns språkliga och sociala utveckling .........................19 

Musik som undervisningsinnehåll kan påverka barn språkligt och socialt ..................20 

Barns möte med musik i förskolan .......................................................................22 

Sammanfattande analys .....................................................................................23 

Diskussion ............................................................................................. 24 

Musik som uttrycksmedel ...................................................................................24 

Musik som undervisningsinnehåll .........................................................................25 

Barn och musikmöte ..........................................................................................26 

Betydelse för praktiken och professionen ..............................................................27 

Slutsatser .........................................................................................................28 

Vidare forskning ................................................................................................28 

Referenser............................................................................................. 30 

Bilaga 1 ................................................................................................. 32 

Bilaga 2 ................................................................................................. 34 



 

 

Bilaga 3 ................................................................................................. 36 

Bilaga 4 ................................................................................................. 37 



1 

 

Förord 

Inledningsvis vill jag gärna presentera mig kort och säga att jag är musiklärare från början och älskar 

att sjunga. Detta var grunden för mitt val av musik som uppsatsämne. 

Nu är jag snart förskollärare och vill väva in musik i mitt förskolläraryrke. Därför är jag intresserad av 

att skriva om musik. Jag vill säga, med andra ord, att studien har tillkommit utifrån mitt personliga 

intresse för musik. 

Därför önskar jag att den här studien bidrar till att förskollärare arbetar planerat och oplanerat med 

musik som en estetisk och kulturell del av undervisningen samt som ett uttrycksmedel där barnen kan 

kommunicera och uttrycka sig på olika sätt. Jag vill även lyfta fram hur pedagogernas syn på musik 

kan påverka barn språkligt och socialt oavsett om pedagogen har ett särskilt intresse för musik eller 

inte. 

Det är ett förhållningssätt som i sin tur leder till att dels ge barnen möjlighet till delaktighet och att ha 

möjlighet att använda sin kreativitet i förskolans praktik och dels ger barnen möjlighet till språklig och 

social utveckling. Genom användningen av musik skapas, enligt min erfarenhet i arbetet med barn, en 

positiv atmosfär och förväntansfull känsla hos barnen.  

Först vill jag rikta ett stort tack till min handledare Lena Aronsson för hennes kloka råd, idéer och god 

vägledning i hela arbetet och för att hon trott på mig och uppmuntrat mig. 

Jag skulle också vilja tacka alla deltagande pedagoger och barn som var aktiva i min studie och bidrog 

med glädje till studien och för att jag fick del av deras erfarenhet genom intervjuerna. 

Sist men inte minst vill jag gärna rikta ett stort tack till min familj som bor i Australien, som stödjer 

mig och alltid tänker på mig. Jag vill också tacka mina vänner som uppmuntrar mig med fina ord och 

min fästman Patrik som är världens bästa person för att han alltid sprider glädje och kärlek omkring 

sig.  
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Inledning 

Förskolans utbildning styrs av en läroplan som är pedagogernas styrdokument och som vilar på en 

vetenskaplig grund. Det verkar som att betydelsen av användning av musik i förskolan ses som en av 

förutsättningarna som ska ge varje barn möjlighet att utveckla:   

 förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i 

olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans (Skolverket 2018, s. 14).  

Läroplanen berör musik som ett viktigt uttrycksmedel där alla pedagoger ska arbeta med det och alla 

förskollärare har stort ansvar för det. Utbildningen i förskolan enligt förskolans läroplan ska sträva 

efter att varje barn ska ha möjlighet att utveckla och använda sin kreativitet och skapande i olika 

uttrycksformer såsom rörelse, sång, musik och dans. Detta är vad jag uppmärksammat i relation till 

min erfarenhet från förskolans praktik och till mitt personliga musikintresse. Det står också i 

förskolans läroplan, under rubriken Omsorg, utveckling och lärande att: 

 Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter 

såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska (Skolverket 2018, s. 10). 

Citatet säger att bildning, tänkande och kunskapsutveckling kan möjliggöras genom att barnen ges 

olika typer av förutsättningar (det vill säga de ska ha möjlighet för att lära sig på olika sätt) som kan 

vara allt det som räknas upp. Därför handlar den här studien om hur tillgängligheten och användningen 

av musik i förskolan, som uttrycksmedel och undervisningsform, kan påverka barns språkliga och 

sociala utveckling. Ehrlin (2012, ss. 18–20) har i sin avhandling intervjuat en förskolechef som 

uttrycker att musik är ett stöd för barns språkliga och sociala utveckling. När barn sjunger tar de till sig 

nya ord och utvecklar därigenom språket. Att sjunga tillsammans med andra bidrar också till social 

utveckling (ibid.). 

Förskolans läroplan (2018) som är ett styrdokument ser på musik som en uttrycksform som kan ge 

varje barn möjlighet att kommunicera med varandra och utveckla språk och sociala relationer. 

Läroplanen uppmanar pedagogerna att arbeta med musik genom den vardagliga utbildningen i 

förskolan. Den ser på musik som ett sätt att kommunicera med andra och som en vardaglig estetisk 

uttrycksform. Följande citat från förskolans nya läroplan tyder på att musik som uttrycksform och 

språklig utveckling hänger ihop. 

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska 

uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans (Skolverket 2018, s. 9). 

Ehrlin (2012) dekonstruerar kommunikationsbegreppet och menar att den innefattar andra begrepp så 

som sång, ljud, rörelse och så vidare. Författaren menar att kommunikation genom olika 

musikaktiviteter i sin tur skapar delaktighet, det vill säga att barnen får nya erfarenheter och utvecklas 

individuellt genom förskolans gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteterna ses som 

lärandets redskap (Ehrlin 2012, ss. 17).  

FN:s barnkonvention betonar barns rätt till social utveckling och utbildningsmässiga åtgärder (FN:s 

konvention om barns rättigheter, artikel 27, 32, 33 och artikel 23). Enligt förskolans läroplan är ett mål 

att barn lär tillsammans av varandra och av vuxna (Skolverket 2018, ss. 7–8, 19).  
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som är relevant för studiens syfte och 

frågeställningar. Studien handlar om hur förskollärare och barn talar om musikens användning i 

förskolan och ger förutsättningar för barns språkliga och sociala utveckling. Den handlar också om 

pedagogers och barns uppfattning och pedagogers syn på musik i det pedagogiska arbetet som skapar 

förutsättningar för barnets språkliga och sociala utveckling. Tidigare forskning presenterar kort barns 

förhållningssätt till musik i förskolan då det finns sparsam forskning inom detta område.  

Den tidigare forskning som presenteras i uppsatsen relateras till ovan nämnda områden. Såväl svensk 

som internationell forskning inkluderas. Under min sökning fick jag använda olika databaser såsom 

Diva, nordisk och skandinavisk forskning på förskoleområdet. 

Eftersom studien berör pedagogiska val av musikens användning kategoriseras avsnittet enligt 

följande tema: Musik och kommunikation, musik och den sociala samvaron, musikens språkstimulans 

samt musik och musikpedagogik.  

 

Musik och kommunikation 

Dissanayake (2000, s. 265) betonar att barn föds med egna förmågor som gör dem till sociala varelser. 

De kan härma andras mun- och ansiktsuttryck samt andras handrörelser. Dissanayake menar att yngre 

barn och även spädbarn reagerar på musik med glädje. I det här sammanhanget betonas i Trehubs 

(2003, ss. 669–673) forskning kring den tidiga kommunikationen mellan nyfödda och föräldrar att de 

musikaliska uttrycken förstärker banden som utväxlas mellan barn och föräldrar. Den här 

kommunikationen är väldigt värdefull för att den gör att barn känner sig levande och viktiga (Ehrlin 

2012, s. 45). 

Under fosterstadiet skapas möjlighet till den sociala kontakten för fostret förklarar Bjørkvold (2009). 

Detta sker när ett foster börjar kommunicera med sin mamma under fosterstadiet. När barn föds möter 

dem världen och då föds dem med starka uttrycksformer som är relaterade till musiska uttryck. 

Författaren menar att det första samspelet mellan ett spädbarn och dess föräldrar sker när föräldrarna 

sjunger, leker och pratar med sitt spädbarn. Musik legitimeras då som kommunikation. Denna 

kommunikation utvecklas medan spädbarnet gungar i föräldrarnas famn eller när spädbarnet sprattlar 

och sparkar på skötbordet. Enligt författaren leder detta till att utveckla förmågan till kommunikation 

genom mammans röst och genom musiken som finns i orden och som skapar sammanhanget. 

Mammans röst blir i detta sammanhang en nyckel till ett socialt liv som sedan kommer omfatta övriga 

föräldrar och vuxna i barnets närhet. Genom den här första kommunikationen blir spädbarnet förberett 

för att kommunicera med andra (Bjørkvold 2009, s. 25). 

Uddén (2004, s. 85) lyfter fram en annan del av kommunikation som sker genom kroppsspråk och som 

utvecklas genom musiken. Uddén belyser att barnen försöker sätta ord på sin kroppsrörelse för att nå 

uttrycksfullhet i sina gester.  

Kommunikation genom olika musikaktiviteter skapar delaktighet och att kommunicera handlar om tal, 

sång, ljud, språkljud, rörelse, spel på instrument samt mimik, medan begreppet delaktighet innebär att 

ge barn möjlighet att delta för att å ena sidan utveckla sig individuellt och å andra sidan ta till sig nya 
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erfarenheter genom att delta i förskolans utbildning där det erbjuds gemensamma aktiviteter för 

kommunikation (Ehrlin 2012, s. 17). 

Ehrlin (2012) hävdar att när barn på förskolan deltar i gemensamma musikaktiviteter lär de av och 

med varandra, det vill säga då byter barnen sina kunskaper och erfarenheter med varandra. I relation 

till förskolans läroplan tillägger Ehrlin att musik blir en uttrycksform för att kommunicera med andra 

och för att använda sitt skapande och kreativitet. 

 

Musik och den sociala samvaron 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv betonar Still (2011, ss.33–51–52) att språk, samtal och 

kommunikation är centrala och ses som en länk mellan individer och omvärlden. Still pekar på att det 

är en förmåga som barn behöver utveckla. Detta sker enligt författaren först och främst genom språk, 

samtal och samspel i sociala miljöer som enligt ett sociokulturellt perspektiv kopplar barns utveckling 

till den miljö barn växer upp i.  

Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson & Pramling (2008, s. 42) beskriver förskollärares uppdrag 

som uppdelat i tre kategorier. Den första är att ta hand om barn, den andra är att utveckla barns 

handlade och den tredje är att lära barn. Författaren menar att utveckla barns handlande och 

självständighet, identitet, självförtroende, samarbetsförmåga, demokratiska och motoriska färdigheter 

handlar om att det inre av barnet skall blommas ut. Uppdraget handlar även om att utveckla barn som 

sociala personer (Asplund Carlsson et al. 2008, s. 42). 

Musik är en viktig resurs för barns lärande och utveckling, specifikt inom vissa områden. Språk och 

socialisation är exempel på dessa områden. Holmberg (2014, s. 89) ger konkreta exempel från en av 

förskolorna där författaren har observerat hur pedagogerna arbetar med musikstunder. Holmberg 

menar att fokus blir på socialisation genom turtagning, det vill säga när barnen väntar på sin tur för att 

få spela på trumman eller när någon gömmer trumman och de andra ska gissa vilket instrument som är 

gömt och alla får gömma ett instrument (Holmberg 2014, ss. 89, 90). I ett annat sammanhang är 

musikstund enligt Holmberg (2012) de stunderna när musik är i fokus och har stor betydelse för 

aktiviteterna.  

Förskolans nya läroplan (2018, ss. 9, 14) anger i likhet med Holmberg (2014, s. 89) att musiken blir en 

resurs i ett socialt sammanhang, det vill säga att musiken blir ett av medlen för lärandet av flera 

ämnen, bland annat socialisation och språk. I läroplanen står det att  

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska 

uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska 

få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl 

digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja 

barnens utveckling och lärande (Skolverket 2018, s. 9).  

Begreppet musikalisk socialisation förklaras av Still (2011, ss. 77–78) som menar att det handlar om 

hur barn kan skaffa sig omgivningens dominerande musiktradition genom sin erfarenhet och om hur 

människor i alla musikkulturer sjunger och spelar instrument i olika sammanhang. Still påpekar att 

socialisation inom musik har två olika betydelser: musik som objekt och musik som medel för 

socialisation. 

I jämförelse med Still (2011) menar Holmberg (2014, s. 28) att det läggs stor vikt vid det sociala 

samspelet snarare än själva undervisningen. Holmberg menar att barnen inte lär sig enbart det de 

undervisas. Barn lär sig snarare av sitt deltagande i förskolans utbildning och i samspel med andra 
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genom de olika uttrycksformer och genom den estetiska aktiviteten, exempelvis musik. Holmberg 

(2012, s. 3) beskriver musik som ett komplext fenomen som kan definieras på olika sätt. Författaren 

belyser i likhet med Ehrlin (2012, s. 144) att musikerbjudanden är en viktig utgångspunkt för att ge ett 

språkligt och socialt stöd och att musikaktiviteterna ska vara planerade för att det enskilda barnet ska 

ha möjlighet till stöttning. Holmberg skriver att på alla förskolor som han genomförde sin 

undersökning på berör musikstunderna i princip socialisation. I pedagogernas arbete med musik är det 

sociala samspelet centralt och som en kulturellt etablerad och traditionell ceremoni som gör att fokus 

blir på socialisation. Författaren menar också att vissa pedagoger kopplar arbetet med 

identitetsskapande och deras aktiviteter till socialisation (Holmberg 2014, ss, 89–91).  

På samma sätt som Holmberg (2014) och Still (2011) skriver Ehrlin (2012, s. 41) vidare att det finns 

en viktig faktor i barns samspel med andra på förskolan. Faktorn är enligt Ehrlin det verbala språket. 

Genom det verbala språket kan barnen kommunicera med andra i sin omgivning och då utvecklar 

barnen sin identitet och sina kunskaper. 

Traditionellt tolkas fokus på musik som uppfostran och socialisering. Kriterier för valet av sånger sker 

genom att skapa delaktighet, vilket i sin tur leder till att erbjuda ett socialt samspel för 

musikalitetsinteraktion för både förskolan och musiksamhället och att detta är ett av Smalls (1998, s. 

215) mål med musikundervisning.  

Det kan ta tid för förskolebarn innan de känner sig tillräckligt trygga för att kunna delta och sjunga 

eller dansa med andra. De små barnen uppmärksammar både ledaren och andra kamrater och de minns 

senare allt som sjungs och sägs men det dröjer innan de själva vågar prata eller sjunga. Senare 

överraskar de alla andra när de vågar sjunga och även kan många sånger. Uddén menar med andra ord 

att lära sig att delta tillsammans med andra och sjunga en ramsa sker fortlöpande för att minnet lagrar 

erfarenheter och färdigheter av toner och ord (Uddén 2004, s. 88). 

 

Musikens språkstimulans 

Språket öppnar möjligheter till lärande. Språket borde stimuleras utifrån olika pedagogiska modeller. 

Musikaktiviteter kan vara en av modellerna för barns språkutveckling. Ehrlin (2012, s. 90) lyfter fram 

att didaktiska val av musik kan stimulera barnens språkutveckling. Vidare pekar författaren på att 

genomförandet av musikaktiviteter i förskolans utbildning är ett sätt för kommunikation, speciellt i 

mångkulturella och flerspråkiga förskolor. 

Ehrlin (2012, s. 91) berättar i sin avhandling om två språkpedagoger som arbetar mot förskolorna i ett 

större område. Ehrlin beskriver att en av dem arbetar med musik och rörelse som redskap för att 

stimulera barnens språkutveckling. Författaren kallar den personen för musik- och språkpedagogen i 

sin avhandling. Musik- och språkpedagogen arbetar med musik som redskap för språkstimulans och 

utvecklar sitt arbete i inriktning mot förskolorna. I sin undervisning använder musik- och 

språkpedagogen sig utav sång, rytm och rörelse.  

Ehrlin (2012, s. 91) beskriver att detta arbete syftar till att pedagogerna på förskolan ska utveckla 

barns musikalitet successivt med rytm och rörelse. Författaren beskriver att musik och språk hänger 

ihop och kombinerar med varandra genom sång, rytm och rörelse som kan få in alla barn och gör dem 

aktiva på ett enkelt sätt. Språkrytm kan vara en anledning till utvecklingen av barns talförmåga och 

genom rytm och musik kan barnen ta till sig och appropriera språket (ibid.).  
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Ehrlin (2012) skriver att i arbetet med musik- och språkpedagogen krävs det inte att barnet kan ett talat 

språk i arbetet med musik utan snarare krävs det ett kontinuerligt arbete och en koncentrationsförmåga 

för att vara delaktig och att denna förmåga utvecklas i ett regelbundet arbete (Ehrlin 2012, s. 91). Att 

arbetet med musik inte heller kräver att barnet kan ett talat språk stämmer överens med Uddén (2004) 

som har genomfört en observation med två barn som är tre år gamla. De har sjungit melodier utan ord 

tillsammans, och Uddén visar att små barn har lätt att sjunga när de nynnar melodin och slipper uttala 

ord. Det är enligt Uddén en bekräftelse på att små barns förmåga att sjunga kommer innan talspråket. 

Enligt Uddén blir musik och sjungande språkliga medel som hjälper barnen att sjunga med ord senare 

och de lägger sången som en bro mellan att nynna melodin och talspråk (Uddén 2004, s. 83). 

I likhet med Uddén (2004, s. 83) bekräftar även Ehrlin (2012, s. 91) att barnen som inte kan ett talat 

språk kan sjunga med glädje i sångtexterna som språket befinner sig i. Detta leder till att genom musik 

blir språkets roll att stärka barnets självförtroende att använda språk och att skapa glädje. 

Holmberg (2014, s. 17) belyser i jämförelse med Ehrlin (2012) att rytm, rörelse och ramsor är en 

betydelsefull och estetisk kombination som utvecklar barns språkuppfattning samt ger barn möjlighet 

att uttrycka sina känslor. Musikaktiviteterna skapar enligt Ehrlin (2012, s. 154) lustfyllda musikaliska 

upplevelser för barnen och i musikförskolornas utbildning har musikaktiviteterna flera pedagogiska 

syften. Bland annat att stimulera barnens språk, skapa gemensamhet samt utveckla barnens sociala 

kompetens. 

I Ehrlins (2012) avhandling ligger fokus på musikens funktion för både barns språkliga och sociala 

utveckling. Fokus ligger även på en förskolechefs inflytande över pedagogers didaktiska val i 

förskolans praktik. Den estetiska användningen ger barnen musikaliska erfarenheter och enligt Ehrlin 

underlättar det att varje barns förmåga och intresse ska få påverka pedagogers didaktiska val av 

musikens användning som genomförs i praktiken och som i sin tur skapar andra möjligheter till barnen 

(Ehrlin 2012, ss. 43, 157). 

 

 

Musik och musikpedagogik  

Enligt Holmberg (2014) handlar undervisning i olika ämnen i förskolan om att binda ihop aktiviteters 

innehåll med den pedagogiska utbildningen. Det historiska synsättet på förskolan gör att pedagogernas 

fokus hamnar på görandet och på aktiviteten i undervisningen mer än på vikten av innehållet av 

estetiska uttryck såsom musik (Holmberg 2014, s. 24). Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, 

Olsson, Pramling & Wallerstedt (2008, s. 27) syftar till att utveckla och skapa ett nytt synsätt och även 

ändra tänkandet kring innehåll och ha mer fokus på det estetiska och lärandeobjektet samt barns 

tänkande (Pramling Samuelsson et al. 2008, s. 27).  

Forskarna menar att barnens estetiska lärandemål inte beskrivs i en betydelse för förståelse, förmågor 

eller kompetenser utan de formuleras i termer av att göra istället. Ett konkret exempel på detta är 

enligt forskarna när barnen dansar till en sång om den ledsna apan. Då utvecklar de inte sin förmåga 

att bilda känslor med kroppen. Det här görandet, enligt forskarna, relateras till barns lärande och 

utveckling när lärandet på ett omedvetet sätt inte blir estetiskt utan man använder termen social 

kompetensutveckling istället för estetisk kompetensutveckling. Forskarna lyfter också fram att musik i 

förskolan erbjuder barn möjligheter till lärande (Pramling Samuelsson et al. 2008, s. 27). 
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När pedagogen uppmärksammar hur barnen lär sig skapar pedagogen förutsättningar för att hjälpa 

barnen att lära sig och utveckla en förståelse av vad de ska lära sig. Asplund Carlsson, Pramling 

Samuelsson & Pramling (2008) påstår att i förskollärarens uppdrag ingår det tre delar vilka är att ta 

hand om barn (omsorg), att lära barn (att få förståelse för sin omvärld) samt att utveckla barns identitet 

och sociala kompetens (Asplund Carlsson et al. 2008, s. 42).  

I Holmbergs (2014, s. 24) forskning finns en observation på en förskola där pedagogerna arbetar för 

att utveckla barns personlighet. Det är ett av målen som de ska sträva efter. Samtidigt blir bristen på 

pedagogiska färdigheter inom estetiska ämnen ett hinder som gör dem medvetna om vikten av att 

formulera lärandeobjektet inom de estetiska ämnena också. ”Den estetiska synen på musik kan spåras 

långt tillbaka i tiden” (Still 2011, s. 5).  

Den estetiska färdigheten hjälper enligt Holmberg (2014, ss. 24–25) pedagogerna att uppmärksamma 

barnen på det som är synligt för dem. Still (2011) betonar för det första att pedagogerna kan rikta 

barns uppmärksamhet i högre grad mot musikens grundelement och när pedagogerna sjunger 

traditionella sånger med barnen förs det kulturarvet vidare men de skulle också kunna sjunga nya 

sånger (Still 2011, s. 49). För det andra att barn behöver få hjälp för att utveckla sina andra förmågor 

såsom att lösa problem, bilda frågor, kommunicera med hjälp av olika språk och uttrycksformer, 

samspel med andra samt ta initiativ. För det tredje belyser Still (2011, s. 10) att vissa pedagoger 

uppfattar att de inte är musikaliska i grunden och att de till exempel inte kan sjunga eller spela 

instrument.  

Konsekvensen är i det här fallet att pedagogerna inte blir intresserade av musik och då arbetar de inte 

med musik. Enligt Still så tyder det på att musik möjligen kan vara ett område där pedagogers 

självförtroende spelar stor roll för hur de använder sig av musik och att nu finns det forskare som har 

forskat och visar att alla människor kan utveckla sin musikalitet. I likhet med Still (2011) skriver 

Granberg (2001) att “Småbarn måste ha tillgång till kunniga, engagerade och inspirerande pedagoger, 

ett rikligt utbud av material av hög kvalitet och lämpliga verktyg” (Granberg, 2001, s. 31). 

Ferm (2008) beskriver att det finns olika dimensioner som kan inbegripas i musikkunskap såsom 

struktur, akustisk/ljud, emotionell/känslor, existentiell/existens, kroppslig och spänningsmässig 

musikalisk kunskap. Dimensionerna skapar en helhet men undervisningen påverkas av pedagogers 

didaktiska val. Det kan vara en förklaring till att pedagogerna behöver utveckla sin musikkunskap som 

kan vara bakgrunden för deras didaktiska val och som ett nytt arbetssätt (Ferm 2008, ss. 115–117). 

I förhållande till musik i förskolekontext beskriver Saar (1999, s. 30) musikpedagogik som ett 

paraplybegrepp som pedagogerna ska arbeta med. Enligt Saar (1999) befinner sig fyra områden under 

detta paraply, vilka är socialisation, musikaliska processer, musikalisk utveckling samt didaktik och 

läroplansforskning.  

Dessutom är pedagogens roll enligt Ehrlin (2012) att lyssna på vad barnen uttrycker eller vill på ett 

respektfullt sätt och pedagogen ska vara närvarande för att visa nyfikenhet för barnens görande. 

Pedagogerna ska även arbeta med den pedagogiska dokumentationen för att uppmärksamma vad 

barnen lär sig och ha en kontinuerlig kommunikation med barnens vårdnadshavare samt att arbeta med 

den pedagogiska miljön på förskolan. Miljön ska stimulera lärande och de pågående aktiviteterna ska 

inte avbrytas för städnings skull och för undanplockande. På detta sätt blir syftet med pedagogers 

arbete med musikaktiviteter att våga sjunga med barnen och att förstå att de har tillräckligt musikalisk 

kompetens för ett pedagogiskt arbete som ser på musik som ett viktigt redskap, enligt Ehrlin (2012, s. 

93). 
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Syfte och frågeställningar  

Tidigare studier har lagt stor vikt vid både barns lärande och utveckling och vid olika didaktiska 

former som främjar barns skapande i förskolan. Därför är min studies syfte att analysera hur 

förskollärares tankar om användandet av musik kan stimulera barns lust att lära och utveckla sin 

språkliga och sociala kompetens. Studiens frågeställningar är: 

• Hur upplever förskollärarna att användandet av musik som uttrycksmedel i förskolan kan stödja barns 

språkliga och sociala utveckling? 

• Hur uttrycker förskollärarna att användandet av musik som undervisningsform kan påverka barn 

språkligt och socialt i förskolan? 

• Hur beskriver barnen att de möter musik i förskolan? 

Teoretiskt perspektiv 

Studiens val av teoretiskt ramverk som utgångspunkt för bearbetning av resultat och analys 

påverkades av Skolverket (2018). Skolverket diskuterar undervisning i förskolan utifrån olika teorier, 

bland annat ett sociokulturellt perspektiv. Skolverket pekar på att barns lärande sker i samspel med 

andra och genom det sociala nätverket i de vardagliga situationerna.   

Valet av teori används som hjälp och stöd under analysprocessen och för att synliggöra studiens 

resultat. Detta är beroende på studiens innehåll av hur musikanvändandet som uttrycksmedel i 

förskolans praktik kan främja barn språkligt och socialt. Det är även baserat på hur musikens 

användning som undervisningsinnehåll kan utveckla barns språkliga och sociala utveckling samt hur 

musikens användning möts av barnen i förskolan (Emilsson 2014, s. 84). Utifrån Skolverkets (2018, 

ss. 49–51) beskrivning av sociokulturellt perspektiv ansåg jag att denna teori passar studiens innehåll 

som handlar om barns utveckling av både språk och sociala relationer.  

Det sociokulturella perspektivet lägger stor vikt vid tanken om att språk, barns sociala relationer och 

barns samspel mellan varandra, mellan förskollärare eller mellan andra barn som är mer kompetenta är 

en avgörande process för vad barn lär sig. Enligt Vygotskij (1978, s. 30) blir förskollärarens uppgift i 

förskolan att stimulera detta samspel genom olika uttrycksformer såsom musik. I förskolans värld och 

i förskolans nya läroplan (Skolverket 2018, s. 9) ses musik som en uttrycksform för att den utförs mest 

i grupp och med samspel med andra i olika åldrar och med olika erfarenheter. Detta i sin tur gör att 

musik betraktas vara ett språkligt socialt samspel och är en stor del av det sociokulturella perspektivet. 

Individer utvecklar sig och börjar tänka utifrån andra synvinklar i relation till det sociala 

sammanhanget. Det kan vara därför läroplanen syftar till att barn ska få möjlighet till ett samspel 

mellan både barn och barn och mellan barn och pedagoger.  

Sedan födelsen är människan en kommunikativ varelse som söker kontakt med andra som befinner sig 

i sin omgivning. Människan riktar sig från början mot att kommunicera, ha kontakt med andra och 

utveckla sig mentalt i samspel med andra (Säljö 2014, s. 36). Språket ses i den här processen som ett 

intellektuellt och psykiskt redskap som gör att människan blir delaktig i samhället genom att ha 
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interaktion med andra. Detta underlättar för individer att ta till sig kunskap och olika erfarenheter. 

Språket och tänkandet skiljer människan från andra varelser och språket är ett viktigt verktyg som 

hjälper människan att få perspektiv på omvärlden (Säljö 2015, s. 94). 

I studien används teorins centrala och viktiga begrepp för att analysera materialen, vilka är mediering, 

appropriering/ internalisering samt den närmaste/proximala utvecklingszonen. Begreppen presenteras 

och motiveras i relation till studiens frågeställningar för att få förståelse om innebörden av samspelet 

och pedagogers estetiska förhållningssätt (Emilsson 2014, s. 84).  

Mediering 

I sociokulturella traditioner är medieringsbegreppet ett av de viktigaste begreppen och refererar till 

fysiska redskap såsom olika artefakter samt intellektuella redskap såsom språket. Språket medierar 

verkligheten för människor i praktiska verksamheter. Medieringsbegreppet innebär att förmedla. I 

relation till studiens frågeställningar ser man att musik har medierande funktion som finns i sångtexter, 

dans och rörelse som uttrycksmedel. Barnen utvecklar då sitt språk som hjälper dem att söka kontakt 

med andra och vara aktiva i det sociala samspelet. Begreppet tyder på att barn inte möter omvärlden 

direkt utan det är med hjälp av både fysiska och intellektuella redskap vi medierar/integrerar med 

verkligheten och omvärlden (Säljö 2014, ss. 80–82). Det mänskliga språket är ett av de viktigaste 

intellektuella och psykiska redskapen och Vygotskij kallar det för ”redskapens redskap” - ”The tool of 

tools” för att analysera världen på många olika sätt. Mötet med omvärlden sker genom språket som 

medierar världen för människor på många intressanta sätt och i olika situationer, enligt Säljö (2015, ss. 

93–94). 

Medieringens viktiga aspekt sker mellan människor genom olika typer av kommunikation, både 

språkligt och icke–språkligt. Med det språkliga menar Säljö att vi till exempel kan bokstavligt prata 

om ett föremål och beskriva en företeelse på olika sätt, vilket visar att det inte finns gräns för hur 

mediering händer och att det är ett situationellt ärende. Genom språk utvecklar man sin identitet och 

utforskar världen. När det gäller den icke-språkliga kommunikationen beskriver Säljö (2015, ss. 93–

94) att Vygotskij utgick från det lilla barnet som också söker kontakt med sin omgivning. När barn 

föds exponeras de för stora mängder av kommunikation med omgivningen. Kommunikationen sker 

inte bokstavligt utan den sker genom ögonkontakt, beröring, skratt och genom att visa olika känslor. 

Då blir barnen en del av det sociala samspelet med kunskaper och föreställningar om omvärlden, 

enligt Säljö (2015, s. 94). 

Vygotskij skiljer mellan de fysiska redskapen och de intellektuella redskapen. De fysiska redskapen 

kallas för artefakter och avser föremål som är skapade av människor för att kunna användas i olika 

verksamheter. Till exempel papper, penna, dator och så vidare. Barnet får stöd av de fysiska redskapen 

av någon som är mer kompetent eller erfaren för att få möjlighet till lärande. De psykologiska och 

intellektuella redskapen är enligt Vygotskij redskap som människor använder vid tänkandet och vid 

kommunikation med andra. Siffersystem, alfabetet och klassifikationer är exempel på psykologiska 

redskap (Kozulin 1998 se Forsell 2011, s. 163). Språket är det överlägset bästa redskapet av de 

psykologiska redskapen, för att med språkverktyg kan man kommunicera både mellan människor och 

inom människor. Språket blir som en länk mellan samhället och individen Säljö (2011, ss. 163–164), 

mellan människors yttre kommunikation och människors inre tänkande (Säljö 2014, s.108). Tänkandet 

är beroende av språket och av barnets sociala erfarenhet och språket är tänkandets resurs och ses enligt 

Vygotskij som en länk mellan människan och omvärlden, för genom språket kan man nå världen 

omkring sig i ett socialt sammanhang (Vygotskij 1978, s. 27). 
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Appropriering och internalisering 

Vid användandet av musik i förskolan approprierar barn och lär sig nya ord vid varje dans- 

sångtillfälle. På detta sätt ses musik som en form av undervisning och uttrycksmedel för barns 

språkliga och sociala utveckling. Då ökas barns ordförråd i samspel med andra. Den centrala 

utgångspunkten för lärande i den sociokulturella teorin heter appropriering och begreppet betyder att 

”ta in något från omgivningen/ tillägna sig”, ”ta över”, ”låna in”, ”ta till sig” och ”göra till sitt”. 

Appropriering innebär enligt Säljö (2015, s. 95) att barn tar till sig språkliga begrepp och uttryck och 

då ökas barns ordförråd genom samspel med andra. Sedan kan de så småningom använda orden och 

uttrycken själva. Med andra ord kan man säga att lärandet sker genom deltagande interaktion och 

genom aktiva deltagare i kommunikation utan att behöva vara ett organiserat lärande (Säljö 2015, s. 

95). 

Alltsedan födseln lever barn i en social värld med språkliga och kulturella gemenskaper vilket gör att 

barns interaktion med vuxna är väldigt viktig för att få in barnen i den sociala världen. De medierande 

redskapen såsom språket ses som en stark resurs för lärande. Lärandet sker genom att barn lär sig att 

använda de fysiska och intellektuella redskapen som hjälper barnen att appropriera många erfarenheter 

i samspelssituationer. När barn tar till sig språket approprierar de språkliga uttryck och olika sätt att 

tänka på. Det kan vara viktigt i en speciell situation och inte i andra situationer. Pedagogerna på 

förskolan kan vara de vuxna som är mer erfarna människor som ger barnen möjlighet till 

kommunikation och socialisation. I olika sociala verksamheter och i samtal sker appropriering genom 

både individens själva användning av redskapen och genom andras användning av redskapen på ett 

speciellt sätt (Säljö 2015, s. 95). 

Internaliseringsbegrepp innebär, i ett konkret exempel, att barnet försöker nå ett föremål genom att 

sträcka ut sin hand och röra på sina fingrar. Barnet misslyckas att nå föremålet men får sedan hjälp av 

sin mamma eller av någon annan vuxen som uppfattar att barnet pekar på föremålet. Barnet kopplar då 

sitt misslyckade rörelseförsök till den hjälpen som barnet får. Detta leder till att barnet tolkar rörelsen 

som ett sätt att få hjälp, vilket enligt Vygotskij är ett sätt för att skapa relationer (Vygotskij 1978, ss. 

56–57). Detta innebär att människan är bildad av två processer, den interpersonliga och den 

intrapersonliga. Den interpersonliga är den yttre processen som sker genom att appropriera i samspel 

med andra. Den intrapersonliga är den inre processen på barnets individuella nivå. Varje del av barnets 

kulturella utveckling uppstår två gånger. Först uppstår den på samhällsnivå, det vill säga mellan 

människor och sedan på en individnivå, det vill säga inuti barnet (Vygotskij 1978, ss. 52–57). Att man 

approprierar något och omvandlar ett socialt samspel till en individuell reflektion är en process som 

enligt Vygotskij kallas för internalisering. 

 

Den proximala utvecklingszonen 

Den närmaste/proximala utvecklingszonen är ett av Vygotskijs och den sociokulturella teorins centrala 

begrepp. Begreppet definieras som ett avstånd mellan vad barnen behärskar själv och på egen hand, 

det vill säga utan att få stöd av andra, och vad barnen klarar av med stöd av andra som är mer 

kompetenta (Vygotskij 1978, s. 86). I förskolan kan en förskollärare genom musikanvändningen i 

förskolan hitta detta avstånd hos enskilda barn samt hitta i vilket zon varje barn befinner sig både 

språkligt och socialt. Musik som både uttrycksmedel och undervisningsinnehåll kan vara de stöttande 

strategier som används för barns språkliga och sociala utveckling. 
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Samspelet kan vara mellan lärare och barn samt barn med barn som är mer erfarna. Vygotskij kallar 

det för ”the more capable peers”. Detta skapar möjlighet till barns utveckling. Stödet börjar utifrån vad 

barnet redan kan (Säljö 2015, ss. 99, 101). I den nära utvecklingszonen blir stöttning en möjlighet att 

tillägna sig kunskaper och erfarenheter med hjälp av andra kunniga personer eller av kulturella 

redskap som språk och symboler. På det sättet leder stöttningen till att barnet så småningom kan lösa 

problemet själv och så småningom klarar barnet av det lärande, som barnet inte kunde utan stöd, helt 

på egen hand.   

Följande exempel på den närmaste utvecklingszonen är från förskolans utbildning. Barnens samspel 

med varandra gör att de utvecklar varandra när de byter kunskap i sina sociala relationer och utifrån 

sin sociala och kulturella erfarenhet. Barnen behöver en handledare i sin omgivning som stödjer dem i 

sin utvecklingsresa och hjälper dem att lösa problem som de inte kan lösa själva (Säljö 2014, s. 120). 

Studiens teori appliceras till förskolans praktik när man ser att barn lär sig från varandra, genom språk, 

ibland självständigt och ibland med hjälp av en annan som är mer kunnig och erfaren. Det kan vara ett 

annat barn som kan bättre eller en vuxen. En pedagog i förskolan kan vara en utgångspunkt för barns 

lärande och den som stöttar barns lärande genom olika stöttande strategier. Till exempel genom att ge 

utrymme för barns första språk samt att arbeta med musik är en stöttande strategi för barns lärande. De 

olika stöttande strategierna är beroende av vad barnen kan och klarar själva och vad de klarar med 

hjälp av någon annan, för att så småningom kunna klara det på egen hand senare.  

Metod 

Uppsatsens metodavsnitt presenterar de kvalitativa metoderna som används i studien. De kvalitativa 

intervjuerna liknar ett vanligt samtal men skiljer sig samtidigt från det dagliga samtalet genom att den 

kvalitativa intervjun har ett bestämt fokus (Dimenäs 2007, 48). 

Semistrukturerade intervjuer med förskollärare och med barn är studiens kvalitativa metod. Dessa 

intervjuer möjliggör att studiens syfte uppnås och studiens frågeställningar besvaras. Metoden 

synliggör hur förskollärare upplever att musikens användande som uttrycksmedel kan främja barns 

språk och sociala utveckling. Genom metoden undersöks även hur förskollärare uppfattar att 

användandet av musik som en del av undervisningsinnehåll kan påverka barn språkligt och socialt i 

förskolan. Tanken om att intervjua även barn var för att ta hänsyn till barns perspektiv eftersom 

studiens frågeställningar handlar även om hur barnen beskriver att de möter musik i förskolan.  

Val av metod 

Detta avsnitt presenterar hur valet av metod passar studiens syfte och frågeställningar samt studiens 

sociokulturella perspektiv. Metodvalet påverkar vad som används vid analysen av insamlat material 

och det som tydliggörs i resultatet av forskning (Emilsson 2014, s. 84). Eftersom studiens 

frågeställningar handlar om hur förskollärare och barn uppfattar och upplever musikens användande i 

förskolans praktik blir grunden för valet av metod inspirerad av intervjuer. Studiens tillvägagångssätt 

för datainsamling relateras även till studiens syfte.  

Anledningarna för att välja intervjuer som studiens metod var för det första att intervjuer är särskilt bra 

och en lämplig metod för att producera datainsamling som baseras på informanternas åsikter och 
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tankar på ett djupt och detaljerat sätt, vilket ger informanterna möjlighet att utveckla sina idéer och ge 

dem stort utrymme för att beskriva sina åsikter och synpunkter. För det andra kräver intervjuerna 

ingen avancerad utrustning. För det tredje kan intervjuerna vara en givande erfarenhet för informanten 

då intervjuerna ger möjlighet att prata och förklara sina tankar med intervjuarens syfte som är att 

lyssna, notera utan att kritisera (Denscombe 2016, ss. 278–288). 

Jag ställde åtta öppna intervjufrågor till förskollärare och andra spontana frågor som dök upp under 

intervjuernas gång (se bilaga 3). Detta för att se hur de tänker angående musikens användande i 

förskolan. Jag använde mig av olika former av spontana följdfrågor som till exempel ”hur då”, ”berätta 

gärna mer”, ”kan du ge ett exempel på det”, ”vad menar du”, vilket ledde till att utveckla deltagarnas 

idéer, tankar, åsikter och synpunkter med konkreta exempel samt utan att kritisera eller lägga 

värderingar i vad som är rätt eller fel. Därefter analyserades och tolkades intervjumaterialet för att 

synliggöra resultatet av studien och för att kunna få svar på frågeställningarna i förhållande till 

studiens syfte och det sociokulturella perspektivet för att det finns en relation mellan frågeställningar 

och metod (Trost 2010, s. 33). Relationen är central i det vetenskapliga arbetet (Vetenskapsrådet 2017, 

s. 20).    

Jag fick även genomföra fyra semistrukturerade intervjuer med fyra barn som är fem år gamla och går 

på samma förskoleavdelning. Detta har gett studien djupare förståelse för hur barnen möter musik i 

förskolan. Att ställa frågor och intervjua människor för datainsamling är ett bra sätt för att få kunskap 

om hur andra tänker angående ett ämne (Lantz 1993, s.11).  

Barnens intervjufrågor var semistrukturerade och bestod av fyra enkla frågor (se bilaga 4). Barnen 

behövde inte förklara mycket i sitt svar. Barnens frågor berörde deras åsikter, erfarenheter, inflytande 

och delaktighet angående sin upplevelse av musik. Barnens svar var mest ja/nej-svar med kort 

förklaring. Syftet med att ställa enkla frågor och få korta svar var att undvika risken att barnen tappar 

sin lust till intervjuleken. I intervjuleken blev den korta kommunikationen nyckeln till barns lärande 

för att de kan se sina erfarenheter i ljuset av andras erfarenheter. (Eidevald 2017, s. 226).  

I jämförelse mellan förskollärarnas och barnens svar i intervjuerna så var barnens svar enklare och 

kortare än förskollärarnas svar. Detta kan tolkas som att de har ett annat synsätt och förhållningssätt 

till musik än vad förskollärarna har. En annan förklaring kan vara att förskollärarna har längre 

erfarenhet och beskriver med konkreta exempel från arbetslivet. Barnen förklarar utifrån vad de tycker 

och vill utan konkreta exempel. Av denna anledning väger förskollärarnas svar tyngre än barnens.   

Urval och avgränsningar 

Urvalet av vilka jag ska intervjua var inte lätt men eftersom studiens innehåll berör olika infallsvinklar 

och syn på musik blev valet att intervjua sju förskollärare. Fyra av dem har en musikalisk bakgrund 

och intresserar sig för musik, det vill säga de till exempel sjunger eller spelar ett/ flera instrument eller 

dansar. Jag har även intervjuat tre förskollärare som inte har någon musiskprofil. Meningen med att 

välja förskollärare från olika enheter och med olika musikalisk bakgrund är att möjliggöra ett material 

som innehåller variation, komplexitet och olikhet samt för att få stort underlag som innehåller olika 

förhållningssätt om musik i förskolan. 

Jag har slumpmässigt kontaktat flera förskolor. Jag kontaktade kommunala förskolor som ligger i olika 

områden i en medelstor stad. Detta var för att de har samma huvudman och kommunala styrning vad 

det gäller allt från ekonomiska ramar till eventuella profiler och att alla arbetar med samma 

förutsättningar. Att intervjua bara förskollärare och inte andra pedagoger som arbetar på förskolan är 
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för att förskollärarna enligt förskolans läroplan (2018) ansvarar för undervisning vilket betyder att 

stimulera barn och att den ska ha ett planerat innehåll. Läroplanen lägger stort ansvar för det 

pedagogiska innehållet i undervisningen på förskollärarna vilket ledde till metodvalet (Skolverket 

2018, s. 19). 

Urvalet av barnens intervjuer var baserade på deras ålder. Barnen är fem år gamla och kan uttrycka 

sina tankar verbalt och de har varit länge i förskolan. Tanken att intervjua barn kom från att se musik 

genom deras ögon och att utgå från deras musikupplevelse i förskolan. Detta ger studien en annan 

infallsvinkel som utgår från barns perspektiv kring ämnet och för att göra dem till aktiva deltagare i 

studien samt berör deras språkliga och sociala utveckling.   

Detta sker efter att förskollärarna har informerat de sju barnens vårdnadshavare och skickat studiens 

samtycke och intervjufrågorna (se bilaga 2, 4) till vårdnadshavare. Fyra av dem godkände att involvera 

sina barn i studien. Sedan fick förskollärarna och jag bestämma vilken tid jag får intervjua barnen. 

Vårdnadshavare och förskollärare har i sin tur informerat barnen om vem jag är och varför jag ska vara 

där och prata med dem. Sedan fick jag också presentera mig för barnen. Vårdnadshavare och 

förskollärare lyckades göra barnen medvetna om mitt syfte med att vara med dem, vilket skapade 

trygghet hos barnen för att tacka ja till att vara med i studien. 

Undersökningsmaterial/personer 

Studien genomfördes på tre kommunala förskolor genom individuella intervjuer med fyra 

förskollärare med både musikprofil och tre förskollärare utan särskilt intresse för musik. Jag använde 

mig utav ljudinspelning med hjälp av en app i min mobil. Appen heter ljudinspelare och samtidigt 

använde jag mig av en penna och ett papper för att anteckna de spontana idéerna och frågor som dyker 

upp medan informanten berättar och jag lyssnar. Ljudupptagning används för att inte missa något av 

vad en förskollärare som en kunskaps- och materialkälla berättar. Under intervjun var jag lyhörd och 

uppmärksam (Ahrne & Svensson 2015, ss. 49–50). Därefter flyttade jag inspelningarna från min mobil 

till datorn hemma och då transkriberades respektive intervju till text (Eriksson-Zetterquist & Ahrne i 

Ahrne & Svensson 2015, ss. 34–35). 

På grund av studiens syfte var informanternas ålder och kön inte relevanta utan snarare var det deras 

erfarenhet och kunskap som var relevant. Alla förskollärarna som jag intervjuade är kvinnor och 

utbildade förskollärare med svensk bakgrund. De arbetar på kommunala förskolor. Förskollärarna är 

mellan 30 och 60 år gamla och har stora variationer av erfarenhet i yrket. De har arbetat mellan ett och 

40 år. Tre av förskollärarna spelar olika instrument och sjunger. Två av dem arbetar med musik men 

de har inte ett särskilt musikintresse i sin profil. Två av förskollärarna arbetar i en speciell verksamhet 

med extra arbetsinsatser.  

Jag ville intervjua barn som är fem år gamla i förskolan vars vårdnadshavare samtyckt till medverkan i 

denna studie. Barnen har ett utvecklat ordförråd och kan uttrycka sig verbalt i förhållande till de 

frågorna jag ställde. Både förskollärare och barn som intervjuades har fått fiktiva namn och även 

förskolorna har anonymiserats för att inte avslöja var de arbetar (Trost 2010, s. 59). 

För att som student kunna involvera barn i studien gick jag igenom de etiska övervägandena med syfte 

att inte utsätta dem för någon skada.  
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Genomförande 

Jag började med att informera förskolecheferna formellt, både skriftligt via mejl och muntligt via 

telefonsamtal. Först fick jag presentera mig kort och sedan berättade jag fakta om studiens innehåll 

och vad studiens syfte är. De informerades från första kontakt att alla intervjuer är anonyma. Jag 

frågade förskolecheferna om det finns särskilt intresse för musik hos vissa förskollärare och att det är 

för att få olika förhållningssätt och olika synpunkter. Med hjälp av förskolecheferna kunde jag nå 

förskollärare som arbetar planerat med musik samt förskollärare som arbetar oplanerat med musik.  

Alla intervjuer började med att jag berättade om studiens syfte och om min bakgrund. Jag fick även en 

bekräftelse på att förskollärarna har gett tillåtelse att spela in intervjun och jag informerade dem att 

hela diskussionen ska transkriberas och behandlas konfidentiellt (Denscombe 2016, s. 277). 

Först ställde jag presentationsfrågor (se bilaga 3). Detta gjordes för att skapa en trygg och bekväm 

atmosfär och som en bra ingång till studiens kärna. Ljudupptagningen började när förskollärarna var 

beredda för intervjun. Då ställde jag intervjufrågorna och andra spontana följdfrågor. Intervjuerna 

dokumenterades via ljudspelningen i min mobil. Det var en stor fördel för mig att alla förskollärare 

godkände inspelning av intervjuerna, vilket underlättade processen. 

Efter presentationsfrågor ställde jag de åtta öppna intervjufrågorna (se bilaga 3). I de fall jag inte 

förstod vad förskollärarna menade med sina svar eller när jag ville ha konkreta exempel ställde jag 

andra frågor såsom vad menar du, kan du ge ett konkret exempel på det och hur då. Under varje 

intervju dök det upp andra spontana följdfrågor som till exempel vad menar du? Kan du ge ett konkret 

exempel på det? och så vidare. De semistrukturerade intervjuerna med förskollärare var individuella 

och gjordes personligt, det vill säga ansikte mot ansikte. Detta krävde mycket koncentration och 

uppmärksamhet av mig genom att vara lyhörd och följa upp utan att vara påflugen för att inte tappa 

diskussionens röda tråd (Denscombe 2016, ss. 272–276). 

Alla intervjuer med förskollärare genomfördes i förskolornas personalrum där miljön var lugn, vilket 

hjälpte till att skapa en bra atmosfär för å ena sidan att fokusera på intervjun och å andra sidan för att 

ljudupptagningen ska höras bra senare. Jag var neutral i min roll som intervjuare för att undvika att 

påverka respondenternas svar. Alla förskollärare svarade på sitt eget sätt och gav olika konkreta 

exempel. En del tyckte olika och en del svarade åt samma håll. Varje intervju genomfördes i 30 till 45 

minuter.  

När det gäller genomförandet med barnen så började det med att förskollärarna informerade sex barns 

vårdnadshavare om mig och om mitt syfte med studien och om studiens etiska principer. Fyra av 

vårdnadshavarna tackade ja och samtyckte till att deras barn deltog i undersökningen. Med hjälp av 

studiens involverade förskollärare och barnens vårdnadshavare som samtyckte till att involvera sina 

barn i studien blev barnen medvetna om mig som forskare och min studie på ett enkelt sätt. Detta 

gjorde att barnen också tackade ja till att medverka i studien.  

Först när jag var på förskolan hälsade jag på barnen och i kontakten med dem presenterade jag mig 

kort för dem. Jag berättade varför jag var där, att jag ville ställa frågor till dem och att jag kommer att 

prata med dem om musik. Barnen var inne och lekte och då tänkte jag passa på att genomföra 

intervjuerna på ett lekfullt sätt och utifrån barns intresse. Jag var med barnen första tiden och lekte 

med dem. Sedan genomfördes intervjuerna i form av ett lekt TV-program, där jag var programledare 

och programmet handlade om musik i förskolan. Jag ställde frågor till studiens involverade barn och 

de andra kamraterna var publiken. Ett annat barn hade en låtsaskamera och började filma respektive 

intervju, det vill säga ett barn i taget.  
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Databearbetning och analysmetod 

I den här delen av uppsatsen presenteras hur jag har bearbetat det insamlade material och 

analysmetoden som används i studien. De kvalitativa data som samlades in genom två typer av 

intervjuer med både förskollärare och barn förbereddes och organiserades innan den analyserades. 

Datan bearbetades genom att transkriberas till en skriven text för att göra den tillgänglig inför 

analysen. Därefter kategoriserades datan för att underlätta analysprocessen och kunna gå tillbaka till 

det material som visat sig vara mest intressant och relevant (Denscombe 2016, s. 384).  

Först delade jag in allt insamlat material, det vill säga förskollärarnas och barnens svar, i respektive 

fråga (se bilaga 3, 4). Sedan riktade jag den insamlade datan mot studiens syfte och frågeställningarna. 

Förskollärarna svarade utifrån sina erfarenheter utan någon påverkan. Därefter relaterade jag allt 

material till studiens tidigare forskning för att kunna analysera, diskutera och dra rimliga slutsatser. 

Detta genomfördes genom förskollärarnas och barnens svars likheter och olikheter i jämförelse med 

studiens teori, tidigare forskning samt etik och metod. 

 

Transkribering  

Varje semistrukturerad intervju med förskollärare spelades in och därefter transkriberades i ett eget 

Worddokument till en skriven text utan ändringar genom att lyssna flera gånger på varje inspelning. 

Därefter samlades allt material i ett dokument på datorn. Transkriptionen var tidskrävande och 

genomfördes omedelbart efter respektive intervju. Fördelen med transkribering är att den blir en 

datakälla att gå tillbaka till när man analyserar och diskuterar studiens resultat. Transkribering gör 

samtalet aktivt igen (Denscombe 2016, ss. 384–385). 

 

Kategorisering 

Materialen kategoriserades från första intervjun utifrån studiens syfte och frågeställningar. Inom 

kategorierna samlades svaren markerade med olika färger. Sedan har jag gått igenom alla frågor och 

svar flera gånger och tittade över alla intervjuerna om det fanns samstämmighet och olikhet i svaren. 

Syftet med detta var att markera när olika pedagogers och barns svar liknande varandra respektive 

skiljde sig åt. Förskollärarnas och barns samstämmiga svar som går i samma riktning kategoriserades 

och markerades med en färg och även de olika svaren markerades med andra färger. Fördelen med 

kategorisering är att gruppera informanternas svar och att kunna visa den variationen som befinner sig 

i de olika svaren. Det finns tre typer av kategorisystem, vilka är det horisontala, det vertikala och det 

hierarkiska men jag använde mig utav är det horisontala och det hierarkiska (Dimenäs 2007, ss. 163–

164). Valet av dessa typer av kategorisystemen var för att den horisontala och den hierarkiska 

kategoriseringen passar studiens kvalitativa intervjuer bättre. Eftersom jag inte har intervjuat 

förskollärarna före och efter ett undervisningstillfälle har jag valt bort det vertikala kategorisystemet.  

Inom den horisontala kategorin letade jag efter samstämmigheter och olikheter och jag kategoriserade 

svaren utifrån det. Den horisontala kategorin betraktar olikheten i kategorierna som jämställda och att 

kategorierna kan vara olika men de är samtidigt lika viktiga. Därefter och inom den hierarkiska 

kategoriseringen kategoriserade jag samstämmiga svar. Jag har valt svaren som ser bättre ut och som 

uppvisar en högre grad av förskollärarnas och barnens förståelse av musikens användning i förskolan. 

Detta innebär att denna del av kategorierna anses som mer utvecklande än andra kategorier. Till 
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exempel när en del av förskollärare eller barn har visat och svarat på ett bättre sätt än andra (Dimenäs 

2007, ss. 163–164). 

Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetiska överväganden handlar om vilka etiska frågor jag behöver ta ställning till och hantera 

när jag genomför en undersökning. De etiska frågorna omfattar vilka skyldigheter jag har som forskare 

och vilka rättigheter studiens deltagare har. En av skyldigheterna som jag har är att se till att det blir 

värdefulla resultat och samtidigt se till att studiens deltagare inte kommer till skada. Mitt ansvar var att 

vidta åtgärder för att intervjuerna går till på ett säkert sätt för studiens deltagande personer. Ansvaret 

lades även på att den kunskap som jag producerar ska vara trovärdig och pålitlig. Detta kallas även för 

god forskningssed, att undvika risk att utsätta forskningsmedverkande för en skada (Vetenskapsrådet 

2017, s. 7).  

CODEX webbplats (codex.vr.se.) innehåller lagtexter och riktlinjer som berör forskning generellt. 

Eftersom studien syftar till att skapa vetenskapligt grundad kunskap gäller det även här min 

forskningsetik. Där står det att människor prioriteras vid forskning som involverar vuxna och barn och 

sedan kommer samhällets vetenskapliga behov. Detta är överordnat och måste gå före ansvaret för 

samhällets behov av kunskap. ”Människors välfärd skall ges företräde framför samhällets och 

vetenskapens behov” (ibid).  

Jag har bland annat skickat samtycke till både förskollärarna och vårdnadshavare till att medverka i 

studien. Deltagarna fick ta tillbaka samtycket när som helst utan att förklara varför. 

Enligt den etikprövning för forskning som berör människor krävs det ett informerat samtycke från 

deltagare i forskningsstudier. Samtycket bör dokumenteras. De har rätt att veta vad undersökningen 

handlar om, rätt att veta vad man deltar i och de ska veta att de har rätt att fritt välja om de vill 

medverka i studien eller inte. Studiens deltagare har även rätt att avbryta intervjuerna när som helst 

och att dra tillbaka sitt samtycke när som helst utan motivering vid vilken tidpunkt som helst 

(codex.vr.se.). 

Att utgå från forskningsetiska principer skapar en trygghet för alla deltagare i projektet. Därför 

behöver forskaren planera sitt arbete i förväg för att ha ett etiskt förhållningssätt under hela 

undersökningsarbetet. Det börjar från vilket val forskaren väljer till vilket resultat tillämpas (Löfdahl 

2014, ss. 34–37). Innan jag intervjuade barnen behövde jag verkligen planera och förbereda mig för 

hur jag ska möta barnen, hur skulle jag göra om ett barn inte vill vara med, ska jag avbryta intervjun 

eller inte och sedan när intervjuerna pågår behöver jag även hantera om ett barn säger att jag inte får 

vara där med dem. Jag var förberedd för vad som möjligen skulle kunna hända och tänkte ut olika 

scenarier. Jag var även förberedd under tiden för spontana ändringar. Under min planering kom jag på 

att genomföra intervjuerna utifrån barns intresse och genom barnens lek. Ett barn sa först att hen inte 

ville vara med och jag respekterade barnets beslut och sedan när barnet tyckte att det var en rolig lek 

ändrade barnet sig och fick vara välkommen i leken för att jag hade barnets vårdnadshavares 

samtycke. 

Jag har meddelat studiens involverade personer och garanterat att deras identitet inte röjs av någon 

anledning. Detta gäller både förskollärare och barn för att undvika risk att spåra deltagarna. 

I enlighet med Löfdahl (2014, ss. 36–42) är undersökningen planerad på ett sätt som skyddar 

deltagarnas integritet och inte kränker studiens deltagare. Författaren lyfter fram grundläggande etik-
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principer i forskning utifrån Vetenskapsrådet (2017, ss. 54, 74–75). Principerna är informationskravet 

och samtyckskravet, konfidentialitet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet och samtyckskravet är enligt Löfdahl (2014, ss. 36–37) två viktiga principer inom 

forskningsetik och det innebär att göra informanterna medvetna om studiens syfte som tydliggör vad 

de ska samtycka. Först och på ett formellt sätt har jag informerat alla förskolechefer skriftligt om 

studiens syfte och bad dem om tillstånd för att kunna utföra min forskning. Förskolechefen i sin tur 

informerade förskollärarna och visade studiens samtycke till dem (se bilaga 1). Sedan kontaktade 

cheferna mig om hur jag kan nå förskollärarna efter att förskollärarna ville delta och var intresserade 

av studiens innehåll, syfte samt frågeställningar. Jag fick en muntlig och skriftlig kontakt med 

undersökningens inblandade förskollärare. Då informerades dem om studien och om att alla intervjuer 

ska vara anonyma och att deras uppgifter är skyddade. Den skriftliga informationen sågs som 

komplement till de muntliga (Löfdahl 2014, s. 36).  

I min studie informerade jag barnens vårdnadshavare med hjälp av pedagogerna när jag flyttade över 

informationsprocessen till dem. Vårdnadshavare till sex barn informerades om studiens syfte och 

frågeställningar och om min närvaro under en dag på förskolan med sina barn. De fick dessutom veta 

att varje intervju omfattar fyra frågor angående musik i förskolan och att jag kommer att anteckna vad 

barnen svarar. Vårdnadshavarna fick även en kopia av intervjuns frågor (se bilaga 4).  

Som forskare ska man ta hänsyn till barns perspektiv och ge stort utrymme för barns inflytande när 

man går in i barnens värld och miljö vid forskning för att involvera dem i den. Löfdahl och Saar 

(2014, ss. 28–29) menar att barnens livsvärld görs genom konkreta handlingar och att blanda in barn i 

en forskning innebär att studenten eller forskaren deltar i barns aktiviteter och utforskar tillsammans. 

Detta kan vara en anledning till att genomföra intervjuerna på lekfullt sätt. Av denna anledning 

skapade jag en lek där jag skulle intervjua barnen. Leken började med att vi var i ett TV-program 

framför en låtsaskamera som styrs av ett annat barn. I leken var jag programledaren. Jag ställde frågor 

och antecknade vad barnen svarade. Andra barn var publik i studion. Barnen var medvetna om att 

leken i själva verket var intervjuer men det är osäkert om barnen förstod vad en student som gör en 

undersökning på högskolenivå innebär. 

Studiens kvalitet 

Här presenteras studiens kvalitet som visar hur trovärdig studien är samt vilka svårigheter jag stött på 

under arbetets gång, samt vilka styrkor och svagheter studien har. 

Studiens tillförlitlighet presenteras utifrån ett viktigt begrepp. Begreppet är trovärdighet. Trovärdighet 

handlar å ena sidan om forskningsetiska överväganden och etikfrågor och om att man genomför sin 

studie i relation till regler som gäller vid till exempel intervjuer av barn eller vuxna. Å andra sidan 

handlar begreppet om att resultatet som man kommer fram till ska försäkras av studiens inblandade 

personer (Bryman 2011, ss. 353–355).  

Metodvalet är semistrukturerade intervjuer med förskollärare och barn. Förskollärarnas intervjuer var 

individuella medan barnens intervjuer skedde på ett lekfullt sätt med andra kamrater. Intervjuernas 

syfte var att få förståelse om hur de uttrycker att musikens användning i förskolan kan främja barns 

språkliga och sociala utveckling samt om barn upplever att de har tillgång till musik i förskolan. 

Metodvalet skapade både möjligheter och svårigheter. En av möjligheterna var att alla som är 

involverade i studien, det vill säga förskolechefer, förskollärare, barn och vårdnadshavare var 
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hjälpsamma och deltog med glädje vilket uppmuntrade och utmanade mig att arbeta vidare i min 

studie. 

Att beräkna och planera tiden var en av de svårigheterna som jag mötte, det vill säga att vänta på att få 

svar från förskolecheferna och få samtycke av både förskollärare och barnens vårdnadshavare vilket 

tog lång tid men samtidigt var de flexibla och engagerade i att medverka och bidra till min studie. I 

efterhand kan jag se att det hade varit bra med ett sista svarsdatum. Jag tog extra mycket etisk hänsyn 

när jag intervjuade barnen. 

Att formulera och få ihop intervjufrågorna var en svårighet. Man ska formulera frågor som passar 

ämnet och för att få bra material som besvarar studiens syfte och frågeställningar. Detta var en 

svårighet då barnens intervjufrågor även ska passa deras ålder. Förskollärarnas intervjufrågor ska vara 

relevanta och vara relaterade till studiens syfte och frågeställningar.  

En annan svårighet var brist om personal på de inblandade förskolor vilket gjorde att vi ändrade 

intervjutider flera gånger. Ett exempel på det var när en förskollärare meddelade mig att om hon 

behövdes i barngrupp så avbryter vi intervjun. Det var för att en del av pedagogerna var lediga och 

möjligen skulle hon behövas i arbetsgruppen och i så fall skulle vi avbryta och boka en annan tid. Det 

respekterade jag för att barnen kommer i första hand men samtidigt var jag lite orolig inför intervjun. 

Situationen påverkade ändå inte intervjun på något sätt eftersom jag då hade intervjuat sex 

förskollärare redan. Även om förskolläraren avbryter intervjun så har jag ganska gott om material 

ändå. 

Att intervjua barn var också en del av svårigheten för att det inte var lätt att träffa barn som inte vet 

vem jag är och ge dem trygghet och förklara för dem vad jag gör där samt att kunna nå dem och ha 

kontakt med dem för att kunna komma in i deras värld.  

Att genomföra intervjuerna med barnen på ett lekfullt sätt var en styrka för att det utgick från barns 

vilja och intresse. Det underlättade att jag fick vara med och leka med dem. Det var också en styrka att 

kunna ha kontakt med barnen. Jag lyckades även locka ett barn till att vara en gäst i mitt 

låtsasprogram. Barnets vårdnadshavare samtyckte till barnets medverkan i studien och först tackade 

barnet ja till deltagandet men sedan, när jag var i förskolan för att genomföra barnintervjuerna, 

ändrade hen sig och ville inte längre bli intervjuad. Det som var intressant är att när barnet upptäckte 

att det var roligt med samspelet och intervjuprogrammet ändrade hen sig igen och ville vara med och 

jag i min tur välkomnade barnet i leken, då jag hade barnets vårdnadshavares första tillåtelse.  

Resultat och analys 

I föreliggande avsitt och med hänsyn till de etiska aspekterna analyseras studiens data och material 

som samlades in genom kvalitativa intervjuer med både förskollärare och barn. Detta relateras till 

teorins centrala begrepp och sociokulturella perspektivets förhållningssätt. Under detta avsnitt 

presenteras även studiens resultat som jag fått fram genom semistrukturerade intervjuer med sju 

förskollärare och fyra barn.  

Resultatet och analysen kopplas till studiens syfte och frågeställningar, det vill säga att här kommer 

studiens frågeställningar att besvaras.  
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Musik som uttrycksmedel för barns språkliga och 

sociala utveckling 

Alla förskollärare i studien som arbetar med äldre barn i förskolan menar att de använder musik på 

olika sätt och vid olika tillfällen varje dag. De använder musik på samlingarna då de sjunger där. 

Förskollärarna använder sig även mycket av rim och ramsor för att stimulera barns språk och ge barn 

chans att ta till sig språket. En av förskollärarna menar att de och barnen tillsammans leder samlingen 

och bestämmer tillsammans över vilka sånger de ska sjunga. Förskolläraren berättar att de sjunger 

välkommensång och kompissång varje dag för att förstärka barnens sociala relationer med varandra 

och med pedagogerna. Utifrån vad förskolläraren uttrycker kopplas arbetet med musik till socialisation 

som Holmberg (2014, ss. 89–91) också har lyft fram i sin avhandling.  

 Språkligt så är det ju väldigt bra att sjunga och använda språket. Sedan kan man träna barns 

självständighet så att barn vågar göra någonting självt att de vågar spela på en trumma och sjunga 

självt. Att förstärka självförtroende och sedan gemenskap och socialt. Du kan skapa någonting 

tillsammans (förskollärare i intervju). 

Förskollärarna som arbetar med yngre barn uppfattar att användandet av musik fungerar som 

uttrycksmedel för barns språkutveckling och säger att yngre barn försöker kommunicera på olika sätt 

som till exempel när de nynnar en melodi, genom sitt kroppsspråk samt genom dans och rörelse. 

 Det är ett sätt för barn att uttrycka saker och kommunicera och att få uppleva olika stämningar till 

exempel att vi har pratat om ljud idag så sa vi att ska ha olika ljud på olika ställen. Hur blir det när 

man har lugnt? (förskollärare i intervju). 

När jag frågade om musikens påverkan för barns språkliga och sociala utveckling, svarade de flesta 

förskollärarna att språkligt handlar det mest om sångtexterna. Detta är när barnen får höra ord till en 

rytm och få till sig nya ord och så de lär sig att förstå vad sången handlar om. Pedagogerna uppfattar 

musikens användning som ett medel och kallar det för språköverbryggande. Det som förskollärarna 

upplever relateras till ett av det sociokulturella perspektivets viktiga begrepp appropriering. 

Approprieringsbegreppet innebär att när barnen tar till sig nya ord och lär sig vad orden betyder. Då 

approprierar och tar barnen till sig de språkliga begreppen och ökar sitt ordförråd genom det sociala 

samspelet både med varandra och med vuxna (Säljö 2015, s. 95).  

En av förskollärarna beskriver musik som ett kreativt ämne, speciellt för barnen som inte har svenska 

som modersmål, för yngre barn och för barnen som har andra språkliga svårigheter. Musikens 

användning blir överbryggande för att då vågar de vara med och sjunga för att uppmärksamheten och 

fokuset blir på alla inte bara på dem. Det leder i sin tur till att de å ena sidan använder olika rörelser för 

att visa vad de vill säga som en typ av språk. Detta ses som ett försök för att komma in i svenska 

språket. Å andra sidan sjunger de gärna med andra för att de bli starka i sin egen personlighet och visar 

att de kan göra likadant som andra och att de får hänga med på samma sak. 

Socialt kan man enligt förskollärarna skapa en vi-känsla och gemenskap. När barn och personal sitter 

tillsammans och sjunger blir det något roligt tillsammans och då får de sammanhållning. Arbetet med 

musik enligt vad förskollärarna uppfattar är att det tränar barns självständighet och förstärker deras 

självförtroende. Pedagoger uttrycker med andra ord att musikens användande genom till exempel att 

sjunga tillsammans blir automatiskt en social samverkan och ett socialt samspel mellan alla som 

sjunger (Holmberg 2014, s. 28). 
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En av förskollärarna som arbetar med yngre barn upplever att när pedagogerna skolar in nya barn och 

när de får nyintroducerade barn arbetar de med att barnen ska lära känna varandra, som till exempel 

vad alla heter i gruppen. De sjunger en namnsång under samlingen som ett medel för att förstärka 

barns sociala relationer. Förskolläraren uttrycker att genom musik märker man att både de yngre och 

äldre barnen som har språkliga svårigheter får mycket språkmelodi och språkutveckling. 

Många barn kan sjunga om man tänker på de yngsta så ofta kan de sjunga en sång innan de kanske 

pratar och det är just det att man får språkmelodin som man har i musik det är mycket sånger som rör 

olika ämnen nu beroende på vad man vill jobba med barnen för att täcka området och där kan man få 

in otroligt mycket fina ord som utvecklar barns språk på ett korrekt sätt flera gånger (förskollärare i 

intervju). 

I koppling till tidigare forskning visar citatet att det stämmer överens med Ehrlin (2012, s. 91) 

som pekar på att arbetet med musik inte kräver ett talat språk. På samma spår är även Uddén 

(2004, s. 83) inne på, att små barn kan nynna melodin och slipper uttala ord. Musik och 

sjungande blir språkliga medel som hjälper barnen att sjunga med ord senare (Uddén 2004, s. 83). 

Här ser vi också att förskollärarna uttrycker att musik har en medierande funktion i förskolan. 

Detta sker när barnen använder språket som en resurs och som ett redskap för att söka kontakt 

med sin omgivning och omvärlden och i det sociala samspelet. Då utvecklar barnen sin identitet 

och börjar utforska världen (Vygotskij 1978, s. 27). 

 

Musik som undervisningsinnehåll kan påverka 

barn språkligt och socialt  

En av förskollärarna som arbetar med yngre barn uttrycker att arbetet med musik på ett planerat sätt 

stimulerar och utvecklar barns språk. Förskolläraren menar att det nästan är som lässtunden men 

istället för att läsa sjunger man, ”jag tror att det är jättebra för en språkutveckling” (förskollärare i 

intervju). 

En annan förskollärare nämner musikens påverkan som stimulerar barns språkutveckling i en metod 

inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Förskolläraren lyfter även fram barn som har lite 

sociala svårigheter och menar att pedagogerna försöker medvetet skapa en miljö där barnen med 

sociala svårigheter försöker ta kontakt med andra barn genom musik och att de:  

lär sig av varandra när de tar kontakt på rätt sätt med andra barn kan det också bli bra för att det finns 

ett givet mönster hur man ska göra om man säger när man har olika sånger så musik kan hjälpa 

barnen som har lite svårt att ta kontakt (förskollärare i intervju).  

Enligt en förskollärare påverkas barns språkliga och sociala utveckling även av pedagogernas syn på 

musik. Förskolläraren menar att om hon visar en glädje för musiken och tillit, att musik till exempel är 

kul, då speglas glädjen på barnen också. Det som förskolläraren speglar till barnen får förskolläraren 

tillbaka till sig själv. Därför tycker förskolläraren att det är viktigt att när de sjunger visar de att det är 

viktigt och kul. Detta är något som även Ehrlin (2012, s. 90) i sin avhandling betonar. Ehrlin menar att 

det didaktiska valet av musik kan främja barns språkliga och sociala utveckling och att detta skapar 

kommunikation mellan barnen. 

I det här sammanhanget kan begreppet stöttning användas för att förstå en strategi som kan riktas till 

såväl barn som har sociala eller språkliga svårigheter och till små barn som ännu inte erövrat det talade 

språket. Stödet sker genom användningen av musik som en del av undervisningsinnehållet. Utifrån det 

sociokulturella perspektivet handlar det om att i undervisning kan förskollärarna använda musik som 
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stöttningsstrategi för att se var barnet befinner sig i den närmaste/proximala utvecklingszonen. Då 

börjar stöttning för barnen utifrån sina olika behov. 

Det sociala samspelet blir som ett avstånd mellan vuxna och barn som klarar sig utan stöd och barnen 

som har språkliga och sociala svårigheter och yngre barn som behöver lite stöttning.  

Musik är också ett kreativt ämne som man kan utöva det med sin kropp vilket gör att de barn som 

kanske behöver lite stöttning är ofta lätt att kan hänga med på en musik eller rörelse aktivitet. Då blir 

de stärkta i sin roll och en stark självkänsla att de kan vara med och klara av (förskollärare i intervju). 

Förskollärarna som inte har ett särskilt intresse för musik och inte spelar instrument tycker att planerat 

arbete med musik har en fördel för barns språkliga och sociala utveckling. De använder musik genom 

att sjunga med barnen vid samlingar och mest genom de digitala verktygen vid arbetet med andra 

planerade musikaktiviteter såsom Ipad och smart bord. De digitala verktygen används när de sjunger 

sånger med bilder, som de tycker fångar barnens uppmärksamhet, eller CD-skivor utan bilder. Då får 

barnen lyssna och dansa.  

Det blir som en ljudmelodi liksom att det kommer lättare för barnen då. Till exempel en text, att 

barnen kanske tänker att de inte säger någonting fast det blir ändå för att de har hört det någonstans. 

Jag kan tycka att de förskolor som har musikintresserade pedagoger har de en förmån för de barnen. 

Jag tror att det är jättebra för språket (förskollärare i intervju). 

Barnen blir stärkta i sin egen personlighet när de hittar något som de kan och är bra att hitta på och 

genom samspelet mellan barn och pedagoger som handlar om ett turtagande. Det är en ge-och-ta 

process. Barnen har inflytande vad gäller sångval och att ha önskemål när de sjunger om deras namn, 

då sker samspelet. Detta upplever en förskollärare som arbetar mest planerat med musik och menar att 

de även respekterar när barn inte vill deras namn ska vara med i sången. Att stärka barnens 

självförtroende genom att använda språk i ett socialt sammanhang synliggörs i Ehrlins avhandling 

(2012, s. 91). 

Musikens användning på ett medvetet och planerat sätt blir som en resurs, ett verktyg samt är ett 

redskap för att utveckla barns språk och sociala samspel, säger en förskollärare och det är därför hon 

tycker att ”musik är som medvetet språkligt val” (förskollärare i intervju).  

Detta stämmer inte helt med svaren från de andra förskollärarna i undersökningen. De flesta 

förskollärarna uttrycker att arbetet med musik som ett didaktiskt val och som ett undervisningsmedel 

stimulerar barns språkliga och sociala utveckling. En förskollärare som spelar instrument när hon 

sjunger med barnen uttrycker: 

Att när man är på föreläsningar eller är på nätverk och pratar man språk till exempel. Då pratar man 

alltid om musik som ett ämne som man använder för att man vet att det är ett bra sätt att träna det 

språklig och för barn som har svårt att prata men lättare att få sjunga och att de bekanta låtar det kan 

komma vissa ord som kanske inte skulle komma annars så det känner jag nog att det är etablerat med 

musik både språkligt och socialt (förskollärare i intervju). 

I det här citatet uttrycker man att musiken kan fungera medierande som en artefakt och som ett 

redskap. På det sättet använder barnen detta redskap för att kunna kommunicera genom sjungandet. 

Det är även i den närmaste utvecklingszonen som det sker genom att musiken kan vara en av de 

stöttande strategierna som barnen kan få för att utveckla sig både språkligt och socialt (Säljö 2014, s. 

120). 

Detta kan tolkas som att förskolläraren upplever musik som en bra form av undervisning för att träna 

barns språk och barns sociala samspel med andra. En annan förskollärare uttrycker det på ett lite annat 

sätt. Förskolläraren beskriver inte lika tydligt att undervisningen överhuvudtaget är planerad i förväg 

utan undervisning följer barnens intresse, behov och situationen. Då bli musiken något som uppstår 
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och används i stunden, enligt förskolläraren. Förskolläraren tycker att deras musikanvändande inte 

alltid är medvetet och baserad på undervisningsplanering för att hon tycker att om till exempel de 

samlar alla i barngruppen och så sjunger man lite bara för att barnen behöver ha en lugn stund. 

Förskolläraren menar då att det inte är didaktiskt och inte planerat. Snarare är den en spontan aktivitet 

för att få ihop gruppen och ha en positiv upplevelse.  

 

Barns möte med musik i förskolan 

Förskollärarna som arbetar med yngre barn har inte ett specifikt eller uttalat intresse för musik men 

ändå arbetar dem med musik utifrån barns intresse. En av förskollärarna beskriver att de arbetar med 

ett projekt som handlar om ljud. De har fångat barns intresse genom hur barnen möter musik i 

förskolan. De har sett att barnen utforskar ljud på olika sätt. De testar sin röst med munnen och genom 

att låta så, oooo, aaaaa. De försöker forma olika ljud. Förskolläraren förklarar att de har även gått på 

promenader med barnen och då har de stannat vid tunnlar och provat sina röster i tunnlar och hur ekot 

låter. De har upptäckt att barnen är intresserade av ljud på olika sätt och då har de tänkt på att arbeta 

med ljud och musik.  

Den andra förskolläraren som arbetar med yngre barn beskriver sin upplevelse av hur de yngre barnen 

möter musik och menar att de antingen sätter på en CD-skiva och lyssnar på musik eller låter barnen 

spela en trumma som är det enda instrument som de har i förskolan. Då påverkas de yngre barnen som 

inte kan språket också med sin kropp av musik. De försöker kommunicera på olika sätt och de visar 

även på olika sätt hur de reagerar och hur de söker vuxnas respons. Detta märks enligt förskolläraren 

genom att när de lyssnar på musik börjar de le, skratta, vifta armarna, sjunga/ rabbla med otydlig röst 

och försöka hoppa och dansa av glädje och i samspel med andra förstås (Pramling Samuelsson et al. 

2008, s. 39). Detta synliggörs även av Uddén (2004, s. 85) som menar att barnen försöker sätta ord på 

sin kroppsrörelse för att kunna uttrycka sig i sina gester.  

Barn får in mycket språk genom och i musiken. En del barn har de lättare att till exempel nynna en 

melodi än att prata så att det är ett sätt att kommunicera på också kan man säga (förskollärare i 

intervju). 

I barnens intervjuer uttryckte alla barn på samma sätt att de tycker om musik. De tycker att det alltid är 

roligt med musik, särskilt mycket när de dansar med andra kompisar. Flera av barnen önskade ha ännu 

mer musik. Ett barn beskrev sina känslor av musik att hen skulle bli gladare om pedagogerna ökar 

användandet av musik i förskolan. Två av barnen spelar instrument hemma och det kan vara en 

anledning av att de önskar ha mer musik än vad de har nu i förskolans utbildning. 

Utifrån det sociokulturella synsättet uttrycker förskollärarna att musik för yngre barn har stöttande 

strategier med hjälp som barnen får av vuxna vid användning av musik på olika sätt. Musik har även, 

enligt vad förskollärarna berättar, en medierande funktion för att genom musik försöker de 

kommunicera och ha kontakt med sin omgivning på olika sätt. Det kan vara genom att nynna en 

melodi, dansa och kroppsrörelse. Förskollärarna förklarar att musik även har en språklig och social 

(samspel) appropriering. Detta enligt förskollärarna sker när små barn sjunger sångtexten med andra. 

Då försöker de ta till sig nya ord, hur orden uttalas samt i relation med andra kompisar där de lär sig av 

varandras erfarenhet (Säljö 2015, s. 95). Detta lyfts fram även av Uddén (2004, s. 83) som menar att 

yngre barns förmåga till sjungandet sker innan talspråket utvecklas. Det som förskollärarna uttrycker 

innebär att musik och sjungandet ses som språkliga medel som hjälper barnen att använda ord senare 

(Uddén 2004, s. 83). 
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Vid frågan till barnen om det finns musik i förskolan eller inte varierade barnens svar. Två barn tyckte 

att de har lite musik varje dag i förskolan medan de andra barnen tyckte att de sjunger ramsor vid 

samling och dansar varje dag. Barnen som tyckte att de ibland har musik verkar vill ha mer musik än 

vad de brukar ha. Samtidigt kan ordet ibland skapa olika tolkningar om vad det finns för alternativa 

sätt att förstå det. Menar de att de har tillgång till musik alldeles för sällan eller menar de att de har 

musik ibland i förskolan. En tolkning kan vara att det är en bra, rolig och viktig aktivitet därför kräver 

barnen mer musik. Tolkningen bevisas av två barn som svarade på samma sätt att de tycker om musik 

för att musik är roligt och därför vill de ha musik oftare. ”Alla kan njuta av musik utgående från sina 

egna förutsättningar” (Still 2011, s. 9). Ett barn bekräftar det i intervjun och säger ”jag skulle bli 

gladare om vi har musik väldigt ofta på förskolan” (barn i intervju). Ett annat gemensamt svar som alla 

barn svarade när jag frågade om de vill sjunga, dansa, lyssna på musik själva eller med andra kompisar 

och varför. Barnen svarade att de tycker om att vara med andra kompisar när de har musik i förskolan 

och anledningen till det är att ”det är kulare att dansa med andra. Det är tråkigt att dansa själv” (barn i 

intervju). 

Andra barn menade att det är roligare och trevligare än att lyssna på musik själva och för att de har 

snälla kompisar. Det tyder på att musik har en socialiserande funktion eftersom alla intervjuade barn 

uttryckte att det är roligare att sjunga, dansa och lyssna på musik med andra kompisar. Barn tycker om 

musik på olika sätt. Ett barn sa att hen gillar spela instrumentet som gitarr och piano och att hen gör 

det hemma. Ett annat barn gillar att dansa och två barn sa att de tycker om att lyssna på musik. 

 

Sammanfattande analys 

I studien har jag kommit fram till att alla förskollärare använder sig utav musik i förskolans vardag 

med barnen. De använder musik som både uttrycksmedel och undervisningsform med olika syften, 

bland annat att främja och utveckla barnen språkligt och socialt. Detta, enligt förskollärarna, är ett bra 

sätt för små barn, barn med sociala och språkliga svårigheter samt för barn som har ett annat 

modersmål än svenska. Studien visar också att alla barn beskrev sin glädje vid musikens användning i 

förskolan. Barnen tycker att det är mycket roligt med musik, speciellt när de sjunger och dansar med 

sina kompisar. Resultatet visar även att de yngre barnen inte behöver ha ett talat språk vid 

användningen av musik då de kan medverka och kommunicera på andra sätt. 

Sju utbildade förskolepedagoger från olika kommunala förskolor med olika erfarenheter intervjuades i 

denna undersökning. Fyra barn i fem års ålder intervjuades också. Alla förskollärare verkar generellt 

beskriva att musik ses som ett bra medel först och främst för barn som inte har språket, det vill säga de 

yngre barnen, barn som har ett annat modersmål än svenska samt barn som har språkliga svårigheter. 

En del av förskollärarna som har ett särskilt intresse för musik verkar som att de arbetar mer med 

musik. I förskolans vardag arbetar dem både planerat och oplanerat mer än de andra som inte har lika 

mycket intresse för musik. En av de förskollärarna upplever att fördelen med att kunna spela 

instrument och med att ha instrument i förskolan är att man kan ta vara på barns egna initiativ och 

tillgång till musik. Detta i sin tur förstärker barns inflytande över vad de vill göra i förskolan och ger 

barn möjlighet att skapa en relation till den estetiska världen. Det kan även väcka barns nyfikenhet om 

hur instrument låter, vilket blir som ett slags undersökande. Barnen, i jämförelse, verkar mer beskriva 

att musik är en rolig och kul aktivitet i förskolan och som gör de glada med andra kompisar. 

Ett konkret exempel på det är från barnens intervjuer. Alla intervjuade barn uttryckte då att det är 

roligt och kul med musik i förskolan och två barn önskade ha mer musik i förskolan. Alla barn tycket 
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att det är roligare att dansa och sjunga med andra än att sjunga och dansa själva. Även yngre barn 

behöver inte ha ett talat språk när de sjunger och dansar 

Resultatet visar också att barns samspel med andra och barns sociala relationer utvecklas vid 

användningen av musik. Detta sker när barnen försöker ta kontakt med andra barn genom 

musikaktiviteter. Samspelet blir som ett stöd för barn som har sociala svårigheter. I relation till det 

sociokulturella perspektivet visar studiens resultat att musik i förskolan har stöttande strategier, 

medierande funktion och språklig och socialt (samspel) appropriering i förskolans praktik. 

Resultatet visar också att digitala verktygen blir som hjälpmedel vid musikensanvändande för 

förskollärarna som både har ett särskilt musik intresse eller inte. De digitala verktygen kan vara till 

exempel Ipad och smart bord eller CD-skivor utan bilder.  

 

Diskussion  

Studiens syfte handlade om att analysera och därigenom få förståelse för hur förskollärares 

användande av musik kan stimulera barns lust att lära och utveckla sin språkliga och sociala 

kompetens. I det här avsnittet diskuteras och reflekteras studiens analyserade resultat som görs i 

smårubriker i relation till studiens frågeställningar för att uppfylla syftet.  

För att kunna besvara studiens frågeställningar genomfördes kvalitativa intervjuer med både 

förskollärare och barn. Resultatet analyserades utifrån förskollärares och barns intressanta svar kopplat 

till studiens tidigare forskning och med hjälp av sociokulturella perspektivets begrepp, vilka är: 

mediering, appropriering och den närmaste utvecklingszonen. 

Studiens frågeställningar var: 

Hur upplever förskollärare att användandet av musik som uttrycksmedel främjar barns språkliga och 

sociala utveckling?  

Hur uttrycker pedagoger att användandet av musik som en del av undervisningsinnehåll kan främja 

barn språkligt och socialt?  

Hur beskriver barnen att de möter musik i förskolan? 

 

Musik som uttrycksmedel 

Studiens resultat visar att i förskolan kan musik användas av pedagoger som ett uttrycksmedel i 

förskolan för att stimulera barns språkliga och sociala utveckling. Detta innefattar även hur 

förskollärarna väljer att arbeta med musik samt vad de använder sig av när de arbetar med musik som 

uttrycksmedel för att utveckla barn språkligt och socialt. Musikaktiviteter blir som en modell för barns 

språkutveckling och i relation med andra för att musik och språk hänger ihop och kombinerar med 

varandra. Det är i linje med vad Holmberg (2014, s. 17) har beskrivit, att rytm och ramsor är en 

estetisk kombination för barns språkutveckling. Man kan fånga alla barns intresse genom sång och 

dans. Barnen kan lära sig genom talmelodin som finns i sångtexterna och språkrytm utvecklar barns 
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talförmåga. Att barn kan ta till sig språket när de lär sig nya ord genom musik och sång och i samspel 

med andra stärks även av Ehrlin (2012, s. 91). 

I min analys har jag kommit fram till att när barnen tar till sig nya ord kallas det enligt sociokulturella 

perspektivet för appropriering. Barnen får språket genom musik i relation till barnens sociala samspel. 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är samtal och kommunikation viktiga för att utforska världen och 

för att kunna ha kontakt med omgivningen (Still 2011, ss.33–51–52). 

Resultatet visar även att barn inte behöver kunna tala ett språk vid musikarbetet utan snarare är det 

framförallt barn som har språkliga svårigheter som utvecklas mest av musiken, uttrycker en 

förskollärare. Barn som inte har svenska som modersmål samt yngre barn kan delta i musikaktiviteter 

och kan koncentrera sig. Barnen visar då att de kan till exempel den här sången som alla andra genom 

att sjunga eller nynna sångtexterna där språket befinner sig. En förskollärare upplever att de yngre 

barnen kan sjunga vissa låtar innan de börjar med talspråket. Enligt förskolläraren utvecklar det 

barnets självförtroende. Detta kan stimulera barnens språk, skapa gemensamhet samt utveckla barnens 

sociala kompetens. Detta stämmer överens med Ehrlin (2012, ss. 91, 154), Uddén (2004, s. 83) & Roth 

(2011, ss. 63–68). 

 

Musik som undervisningsinnehåll 

Undervisning ska enligt läroplanen skapa möjlighet för barn att lära sig tillsammans, både av varandra 

och av vuxna (Skolverket 2018, ss. 7–8, 19). Förskollärare är de som är ansvariga för undervisningen i 

förskolan. Att välja att intervjua förskollärare och inte andra pedagoger med en annan utbildning 

bygger på att förskollärare har det ansvaret (ibid.).  

Studiens entydiga resultat visar att vad förskollärare utifrån sitt ansvar för undervisning tänker om 

musik som undervisningsinnehåll har stora möjligheter för att planera arbetet med musik och att arbeta 

med musik på ett medvetet och planerat sätt. Förskollärarnas syfte med detta är att utveckla barns 

språk och sociala samspel. Den språkliga utvecklingen finns i sångtexterna, i musiken samt språkets 

rytm. Då lär barnen sig hur orden uttalas samt de får melodi och språkets betoning genom sångerna 

som de sjunger. Barnen och förskollärarna får en gemensam referensram till en gemensam upplevelse. 

Detta var vad en förskollärare uttryckte och som är överens med Ehrlin (2012, ss. 91, 154) som 

betonar att arbetet med musik är ett redskap för barns sociala och språkliga stimulans. 

Studiens resultat tyder på att förskollärarna arbetar med musik som undervisningsinnehåll vilket syftar 

till att utveckla barns självförtroende, det vill säga att genom barns sociala samspel ser pedagogerna på 

barns personlighet som något viktigt att arbeta mot. Musiken blir ett redskap i ett socialt sammanhang, 

för lärandet av socialisation och språk (Holmberg 2014, ss. 24, 89). 

Jag kom utifrån min analys fram till ett annat resultat som visar i ett annat sammanhang att de flesta av 

förskollärarna arbetar med musik som ett didaktiskt val men inte alla förskollärare arbetar på det sättet 

med musik. Till exempel två förskollärare upplever att de inte alltid arbetar med musik som 

undervisningsinnehåll för barns språkliga och sociala utveckling. Detta är enligt förskollärarna 

beroende på hur dagen ser ut på förskolan, till exempel pedagogers frånvaro med antal i barngrupp och 

andra vardagliga situationer. Förskollärarna arbetar med musik vid olika tillfällen såsom Lucia och 

Halloween-fest. De använder sig av musik planerat och spontant i olika situationer och mest för att 

skapa en lugn stund i gruppen för att gruppen behöver det. På det sättet utvecklas också barnen både 

socialt och språkligt, enligt förskolläraren. 
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I min studie har jag funnit att förskollärarna som arbetar på ett planerat sätt med musik som 

undervisningsinnehåll observerar varje barn och lyssnar på vad barnen vill eller menar. De är alltid 

närvarande för att visa nyfikenhet för barnens görande och för att veta vilken nivå i den 

närmaste/proximala utvecklingszonen de befinner sig. Förskolläraren kopplar arbetet med 

identitetsskapande och barns genomförande av aktiviteter till socialisation. Syftet med barns 

uppmärksammande är att ge varje barn den stöttningen som varje barn behöver både språkligt och 

socialt och för att hjälpa barnet att utveckla sina andra förmågor såsom att kunna kommunicera med 

andra (Still 2011, s. 49).  

Studiens resultat visar vidare att musikens användning erbjuder stor möjlighet för att ge barnen ett 

språkligt och socialt stöd. Musiklekar och andra musikaktiviteter ska planeras för att det enskilda 

barnet ska ha möjlighet till stöttning (Ehrlin 2012, s. 144). 

I förhållande till studiens sociokulturella teori presenterar studiens resultat att musikanvändning i 

förskolan har stöttande strategier när barnen får stöd från andra kunniga, medierande funktion när 

barnen tar kontakt med sin omgivning och om värd samt språklig och socialt (samspel) appropriering 

när de lär sig nya ord i samspel med andra. 

 

Barns möte med musik 

Resultatet visar utifrån intervjuerna med förskollärarna som arbetar med yngre barn att de flesta av 

barnen som skolas in och introduceras i förskolans värld behöver ta sin tid innan de känner sig trygga 

för att kunna delta och sjunga eller dansa med andra. Genom musik märker barnen att de är kreativa 

och skapande varelser och att allt de säger och gör genom musik är väldigt viktigt speciellt när barnet 

får bekräftelse över sitt görande. De små barnen uppmärksammar både ledaren/ vuxna och andra av 

sina kamrater och efter ett tag kommer de ihåg allt som sjungs och sägs vilket förvånar pedagogerna. 

Detta är i enlighet med Uddén (2004, s. 88) som menar att barnens musikaktivitetdeltagande 

tillsammans med andra sker fortlöpande för att minnet lagrar erfarenheter och färdigheter av toner och 

ord. 

I relation till barnens intervjuer visar studiens resultat att alla barn blir glada när de möter musik och i 

ett socialt sammanhang. Till exempel verkar barnen vara gladare när de sjunger med andra. De 

upplever dansstunden med andra kompisar som en trevlig aktivitet och att det är tråkigt enlig barnen 

om de dansar själva. Detta tyder på att det sociala samspelet har stor betydelse för hur barnen upplever 

eller möter musik i förskolans vardag. Holmberg (2014, s. 28) tycker att det snarare är en 

undervisningseffekt. Holmberg menar att barnen inte bara lär sig när de undervisas utan de lär sig av 

deltagande och samspel med andra genom musik som uttrycksform (Holmberg 2014, s. 28).   

Studiens analys visar att språket ses som en viktig faktor i äldre barns samspel med andra deltagare för 

att genom språket som en medierande funktion kan barnen skapa kontakter med andra. De kan 

kommunicera med andra och med sin omgivning och då utvecklas barnens kunskaper och barnens 

identitet. Studiens resultat lyfter även fram vikten av de digitala verktygen som har stor betydelse för 

pedagoger vid arbetet med musik, planerat och oplanerat.  

Slutsatsen man drar av studiens resultatdiskussion är i relation till förskolans praktik och professionen 

att det inte spelar stor roll om förskollärare själva intresserar sig av musik eller inte. Detta är eftersom 

det verkar som att alla intervjuade förskollärare, oavsett om de är musikaliska eller inte, arbetar med 

musik. Still (2011, s. 10) menar att viss personal tycker att de inte kan spela instrument eller de kan 

inte sjunga vilket skapar en risk att pedagogerna inte blir intresserade av musik. Då arbetar dem inte 
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med musik. Författaren påpekar att forskning visar att alla människor kan utveckla sin musikalitet. I 

detta sammanhang uttrycker alla förskollärare som har ett särskilt intresse för musik och utifrån sin 

erfarenhet att en förskollärare inte behöver ha en fin röst för att kunna sjunga med barnen. Barnen 

kräver inte det men det som är viktigaste och det enda som barnen kräver är att förskollärarna sjunger 

med dem. 

 Det kräver inte att man ska ha fin röst för att sjunga med barnen det viktigaste är att man sjunger 

med barnen och barnen är en tacksam publik. Sen om det blir rätt eller fel spelar ingen roll 

(förskollärare i intervju).  

Undersökningens resultat visar i samma sammanhang att barn har en ganska icke -värderande 

inställning. Barn gillar att ha tillgång till musik när de sjunger, spelar och lyssnar på musik men de 

värderar inte att det måste vara på ett visst sätt.  Intervjuerna med förskollärare och barnen visar att 

båda är överens om det. Å ena sidan uttryckte alla barn att de tycker om musik och att de blir glada när 

det finns musik i förskolan. Å andra sidan uttryckte förskollärarna att barn inte kräver att de vill vara 

hos pedagoger som kan spela instrument eller att de vill ha förskollärare och pedagoger som sjunger 

bra och rätt. 

Det kräver inte att man ska ha fin röst för att sjunga med barnen. Det viktigaste är att man sjunger 

med barnen och barnen är en tacksam publik (förskollärare i intervju). 

Sist men inte mint och i förhållande till studiens sociokulturella teori visar resultatet att 

musikanvändning i förskolan har stöttande strategier när barnen får stöd från andra kunniga. Den har 

även medierande funktion när barnen tar kontakt med sin omgivning och omvärld samt språklig och 

socialt (samspel) appropriering när de lär sig nya ord i samspel med andra. 

 

Betydelse för praktiken och professionen 

I nuläget har förskolorna i nästan hela Sverige stort behov av olika medel för att stimulera barns 

språkliga och sociala utveckling. Det gäller både svensktalande barn och barn som talar andra språk i 

förskolans värld. Genom den här studien insåg jag att alla förskollärare oavsett om de har 

musikintresse eller inte arbetar på ett planerat och oplanerat sätt med musik. De arbetar med musik 

som uttrycksmedel och som undervisningsinnehåll för att främja, utveckla och stimulera barns 

språkliga och sociala utveckling. Detta bör ge en motivation för förskollärare att väva in musik i 

förskolans utbildning.  

Den här studien visade mig hur förskollärare genom användandet av olika slag av musik och som både 

undervisningsinnehåll och uttrycksmedel kan främja barns språkliga och sociala utveckling. Studien 

kan vara till nytta även för andra pedagoger i förskolan som arbetar hårt för att utveckla barn både 

språkligt och socialt.  

Jag såg också att alla involverade förskollärare använder musik i sin praktik på sitt eget sätt och de 

använder sig utav olika metoder för att göra musik tillgängligt för barnen och för att ge barnen tillgång 

till musik. Exempelvis genom att sjunga, spela instrument, musiklek, rim och ramsor samt genom de 

digitala verktygen. Det är för att alla de här arbetsmetoderna kan vara givande, varierande och 

främjande. De använder musik som passar olika svenska traditioner samt internationella traditioner. 

Det kan vara en fördel att man som pedagog i arbetet med barn kan spela instrument. Detta möjliggör 

att arbeta utifrån barns initiativtagande till musik. Man kan även skapa en relation mellan barn och 

olika instrument. Det finns en stor möjlighet nuförtiden för pedagoger, vilket är de digitala verktygen.  
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Pedagogerna kan välja musik som ett didaktiskt val i förskolans utbildning genom de digitala 

verktygen som hjälper pedagoger.   

Detta tyder på att man som förskollärare inte behöver vara musikkunnig och kunna spela flera 

instrument eller att ha fin röst för att arbeta med musik i förskolan utan snarare är det att barnen vill att 

vi delar med dem de roliga stunderna med musik. I läroplanen för förskolan står inte att pedagogerna 

ska vara musikaliska eller musiker för att arbeta med musik utan snarare är det att ansvaret tillhör alla 

pedagoger och uppdraget är för alla som arbetar med barn på förskolan oavsett om de har ett särskilt 

intresse för musik eller inte. 

För nyblivna förskollärare är det även viktigt med det sociala samspelet med barnen och att vara 

tillgänglig för barnen genom att sjunga med dem, ha en byggande kommunikation med kollegor och 

barn och med barns vårdnadshavare. Vikten av barns lärande ligger vid kommunikation för att då lär 

de sig. De utvecklar då nya kunskaper från varandra och från oss vuxna som befinner oss i barnens 

omgivning.  

 

Slutsatser 

Man kan dra många slutsatser utifrån studien. Resultatet av de kvalitativa intervjuerna med 

förskollärare och barn visar att pedagogers användning av musik som både uttrycksmedel och 

undervisningsinnehåll kan främja barns språkliga och sociala utveckling. Studien visar att musik har 

en positiv och stark påverkan på barns språkliga och sociala utveckling. Detta är för att barn kan lära 

sig nya ord genom rim, ramsor och sångtexter samt i samspel med andra.  

I detta sammanhang blir arbetet med musik, sång, dans och rörelse en estetisk tillgång för barn i 

förskolan. Det är ett pedagogiskt sätt att uttrycka sig och en typ av språk och kommunikation för att 

barns lyssnande och verbala förmåga utvecklas genom musik. Musik blir även ett hjälpmedel som 

hjälper barn att gå vidare i sin språkliga och sociala utvecklingsresa. En annan slutsats man kan dra är 

att vid musikanvändandet behöver barn inte kunna ett talat språk. Detta är för att barn kan uttrycka sig 

och kommunicera på andra sätt såsom via dans och kroppsrörelse. Detta skapar gemensamhet, vilket i 

sin tur utvecklar barns självförtroende och sociala kompetens. I resultatet ser man andra slutsatser, 

vilka är att musik som undervisningsinnehåll kan ha olika syften, bland annat att skapa en lugn stund 

samt stimulera och utveckla barns språkliga och sociala utveckling. Barns språkliga utveckling sker i 

samspel med andra i musikaktiviteterna och via sångtexter.  

Sist men inte minst vill jag säga att på grund av brist om litteratur angående barns förhållningssätt till 

musik i förskolan kunde studien inte tolka resultat mer i detta område. Enligt alla barn som 

intervjuades möter de musik med glädje och lustkänsla till lärandet. Därför är det inte viktigt om man 

som pedagog och om man arbetar med barn har en fin röst för att kunna sjunga med barnen eller att 

kunna spela instrument utan det som är viktigt är att vara aktiv med barnen och våga använda musik i 

förskolans praktik. De digitala verktygen hjälper också till mycket nuförtiden för musikanvändningen i 

förskolan.  

Vidare forskning 

Här presenteras ett förslag på vidare forskning som kan undersöka musik utifrån andra infallsvinklar 

som inte undersökts i studien. Det som skulle vara ett förslag på fortsatt forskning av mig eller en 
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annan student eller forskare är att istället för att använda en kvalitativ undersökning kan man 

genomföra en kvantitativ studie med etnografiska ansatser kring musikens tillgänglighet i förskolans 

utbildning samt med fokus på bara yngre barn. Forskningen kan använda observationer för att ta reda 

på hur musik används i förskolans vardag med yngre barn samt hur yngre barn reagerar på musikens 

tillgänglighet. Detta är i relation till FN:s konvention och framför allt artikel 12 som menar att små 

barn har rätt till att påverka sin vardag (FN:s konvention om barns rättigheter, artikel 12). 

Nya frågeställningar samt nya hypoteser kan utvecklas till: 

• Hur används musik för yngre barns utveckling i förskolan idag?  

• Är det barnperspektiv eller barns perspektiv som gäller på förskolan angående musikaktiviteter idag? 

• Hur påverkar det medvetna arbetet med musik yngre barns utveckling? 

Det kan också vara intressant att undersöka musik i förskolan utifrån ett annat lärandeperspektiv som 

till exempel utifrån genusperspektivet eller ett kognitivt perspektiv.  
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Bilaga 1 

Hej förskollärare! 

Jag heter Nahrain Beniamin och är student på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 

förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för min sista och 

avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska jag skriva ett examensarbete. Studien kommer att handla om hur 
förskollärares didaktiska val av musik kan stimulera barns lust att lära och utveckla sin språkliga och sociala 

kompetens samt hur pedagogers syn på musik kan påverka och främja barns språkliga och sociala utveckling. 

För att samla in material till arbetet skulle jag vilja närvara i utbildningen vid förskolan under tiden XXXX 
– XXXX. Vid dessa tillfällen vill jag intervjua förskollärare med hjälp av anteckningar och ljudupptagningar.  

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 
personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt 
insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 
kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 
analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. 
Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för medverkan i studien. All medverkan är frivillig och kan 
när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett.  

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 

Vänliga hälsningar Nahrain Beniamin 

Nahrain Beniamin 

Telefonnummer 

Mailadress 

 

Lena Aronsson (handledare) 

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91 Stockholm 

Telefon: 

 

 

 

Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Om ni inte samtycker till medverkan är det bara att 

bortse från detta brev.  

 

Jag MEDGER att jag vill delta i studien. 

 

 

Ort: 
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Datum: 

 

 

 

Förskollärarens 

namnunderskrift……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

  

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stocholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 
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Bilaga 2 

Hej vårdnadshavare! 

Jag är student på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning och 

förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för min sista och avslutande kurs på 

förskollärarutbildningen ska jag skriva ett examensarbete. Min studie kommer att handla om hur förskollärares 

didaktiska val av musik kan stimulera barns lust att lära och utveckla sin språkliga och sociala kompetens samt 

hur pedagogers syn på musik kan påverka och främja barns språkliga och sociala utveckling. 

För att samla in material till arbetet skulle jag vilja närvara i utbildningen vid förskolan under tiden XXXX – 

XXXX. Vid dessa tillfällen vill jag intervjua ert barn med hjälp av anteckningar. 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, personalens och 

förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt insamlat material kommer 

därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade 

materialet får endast användas för min egen bearbetning och analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet 

kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert barns medverkan i studien. All medverkan är frivillig och 

kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett.  

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid Stockholms 

universitet. 

Vänliga hälsningar Nahrain Beniamin 

Nahrain Beniamin 

Telefonnummer 

Mailadress 

 

Lena Aronsson (handledare) 

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91 Stockholm 

Telefon 

Mailadress
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att 

bortse från detta brev.  

 

Jag MEDGER att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

Barnets namn ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vårdnadshavares namnunderskrift/er……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 
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Bilaga 3 

 
Inledningsvis  

  

● Namn?  

● Titel? 

● Yrkeserfarenhet? 

 

Intervju frågor: 

 

1. Hur används musik i förskolan idag?  

 

2. Varför använder pedagoger musik i förskolan?  

 

3. Hur påverkar musik barns språkliga och sociala utveckling? 

 

4. Hur används musik för att stimulera barns språkutveckling? 

 

5. Hur påverkas barns språkliga och sociala utveckling av pedagogernas syn på musik?  

 

6. Tror du att musikens tillgänglighet kan påverka barns språkliga och sociala utveckling? I så fall hur? 

 

7. Hur kan pedagoger skapa olika sätt att använda musik i förskolans utbildning? 

 

8. Betraktas musiken som ett didaktiskt val för barns språkliga och sociala utveckling?  Varför? Varför 

inte? 
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Bilaga 4 

 

Barns intervjufrågor: 

 

1. Har ni mycket musik i förskolan?  

       ______________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 

2. Tycker du om musik? Varför? Varför inte? 

      _____________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________ 

3.  Vad tycker du mest om att sjunga, dansa eller lyssna på musik?  

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

4. Tycker du om att sjunga och dansa med andra kompisar? Varför? Varför inte?  

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


