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Sammanfattning 

I 1998 års läroplan för förskolan står det att förskolebarn ska få möjlighet att ”kommunicera 

med hjälp av olika uttrycksformer” och till exempel som nämns i styrdokumentet är sång och 

musik.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur sången och musiken används ur ett 

språkutvecklingsperspektiv i tre olika förskolors verksamheter. I uppsatsen refererar jag till 

tidigare forskning kring musikens och sångens möjligheter för barnets språkliga utveckling. I 

uppsatsen resoneras det om några viktiga faktorer som hämmar musicerande situationer i 

förskolan att Läroplanen för förskolan (Lpfö98) inte specifikt beskriver vad uttrycksformer 

såsom sång och musik ska innehålla och bristen på musikutbildning hos pedagogerna.  

 

Metoden för studien var att samla empiriskt material genom observationer på tre olika förskolor. 

Observationerna var strukturerade och vid studien användes ett särskilt registreringsschema 

utformat för studien. Fältanteckningarna beskrev hur musicerande situationer förekommer i den 

dagliga verksamheten. Studiens resultat sammanfattades och bearbetades, och därefter 

kopplades detta till den tidigare forskningen kring ämnet. De sammantagna resultaten visar att 

pedagogerna ofta använder sång och musik i verksamheten, om än på olika sätt, som inte 

behöver vara beskrivet i förskolornas arbetsplaner eller veckoscheman.  

 

Nyckelord 

Musik, Förskola, Sång, Sociokulturellt perspektiv  
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Abstract 

In 1998 years' curriculum for the preschool stands it those children under school age will get 

possibility that” communicate with the aid of differently expression shapes” and an example 

that is mentioned in the governing document is song and musical.    

 

The purpose with this study is to examine how the song and the music are used from a language 

development perspective in three different preschools' activities. In the essay, I review to earlier 

research around the music’s' and the song's possibilities for the child's linguistic development. 

In the essay, it is discussed about some important factors that obstruct music situations in the 

preschool that the curriculum for the preschool (Lpfö98) not specific describes what expression 

shapes as song and music will contain and that deficiency on musical education at pedagogues.    

 

The method for the study was to collect empirical materials through observations on three 

different preschools. The observations were structured and the wide study was used a special 

registration schedule formulated for the study. The field notes described how music situations 

occur in the daily activity. The study's result was summarized and was processed, and then was 

linked this to the previous research around the matter. The all in all results show that 

pedagogues often uses song and musical in the activity, about than in various way, that does not 

need to be described in the preschools' work plans or week schedules.  

Keywords 

Music, Preschool, Song, Socio cultural perspective 
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Kapitel 1 Bakgrund  

Inledning  

Ofta tar skola och musikundervisning fasta på musiken som produkt än på dess sociala och 

personliga aspekter. Om skolan istället tar fasta på musik genom aspekterna språk, känsla, 

personliga uttryck, röst-ljud-rörelse och social gemenskap ges möjligheter för att exempelvis 

utveckla barns språk. Musik och sång som ämne behöver inte vara beskrivna i förskolors olika 

dokument, såsom arbetsplaner eller veckoscheman, och är ämnen som ofta hamnar i skymundan 

av andra metoder som utvecklar barnets språk (Jederlund, 2007).  

 

Min erfarenhet är att sång och musik ger stora uttrycksmöjligheter för barns språkutveckling. 

Orden i sångtexterna kan förmedla exempelvis budskap, känslor eller berättelser vilket ger 

barnet förståelse för innebörden av orden i sångtexterna och gör språket till ett kommunikativt 

verktyg. Sången och musiken tillsammans med rörelser och gester ger större förståelse för 

innebörden av orden. I 1998 års läroplan för förskolan (Lpfö98) kan vi bland annat läsa att 

barnen ska få möjlighet att kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer (Läroplansboken, 

2008, s.34). Uttrycksformer som står i Lpfö98 är till exempel musik, rytmik, dans, sång och 

rörelse. Det står emellertid inte vad de olika uttrycksformerna ska innehålla eller hur de ska 

genomföras. 

 

Jag har alltid sett på sång och musik som ett naturligt inslag i förskolan. Mina erfarenheter kring 

hur sång och musik används i förskolan visar att den oftast utgörs av den traditionella 

sångsamlingen. Den kan naturligtvis genomföras på olika sätt beroende på olika pedagogers 

eget förhållningssätt till sång och musik som ämne och varje enskild förskolas arbetssätt. Under 

en av de verksamhetsförlagda utbildningsperioderna (VFU) valde jag att skapa musicerande 

situationer tillsammans med en barngrupp. De musicerande situationerna innehöll aktiviteter 

med sång, musik och rörelse och som de inte tidigare upplevt. Jag upplevde då att barnen tog 

sången och musiken till sig och att de genom rim och ramsor utvecklade sitt språk. Exempelvis 

hörde jag barnen sjunga spontant på de sånger vi tidigare hade genomfört vid mina aktiviteter. 

Efteråt fick jag höra av både barn och föräldrar att det var mycket uppskattat och att de 

efterfrågade mer liknande aktiviteter. Den erfarenheten fick mig att undra hur förskolor 

använder musiken och sången i sin dagliga verksamhet.  

Vad säger Läroplanen för förskolan? 

I 1998 års läroplan för förskolan (Lpfö98) står förskolans uppdrag och om förskolans mål, 

strävansmål och riktlinjer (Lärarboken, 2008). I Lpfö98 bland förskolans uppdrag och mål 

betonas att förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla sitt talspråk och sitt ord- och 

begreppsförråd samt att barn:  

 

”förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra 

och ta till sig barnets nyfikenhet och intresse…” (a.a., s.32) 

”utvecklar […] och sin förmåga att kommunicera med andra och uttrycka tankar, ” (a.a., s. 

34) 
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Förskolans uppdrag och mål framhåller även att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och 

sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter genom många uttrycksformer. 

Exempel på uttrycksformer är sång och musik, som liksom med hjälp av tal- och skriftspråk, 

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

 

Riktlinjerna i Lpfö98 ger uttryck för hur pedagogerna bör arbeta för att uppnå målen i 

förskolans verksamhet. Arbetslagen ska ansvara för arbetet i barngruppen så att barnen till 

exempel; 

 

“– får stöd och stimulans i sin språk- och kommunikationsutveckling” (a.a., s.35) 

 

Detta innebär att skapa och kommunicera med stöd av olika uttrycksformer av bland annat sång 

och musik liksom med stöd av talspråk, som omfattar både innehåll och metod i förskolans 

strävan, att befrämja barnets lärande och utveckling (a.a.). 

 

I Lpfö98 står det även skrivet om hur barn söker kunskap bland annat genom socialt samspel, att 

iaktta, att samtala och att reflektera (Lärarboken, 2008). Socialt samspel och samtal är viktiga 

komponenter inom det sociokulturella perspektivet. I Lpfö98 kan förskolans uppdrag tolkas ha 

en ansats i ett sociokulturellt perspektiv till exempel: 

 

”Förskolan skall vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta 

initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens” (a.a. s.31) 

”Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barn lär sig av 

varandra ” (a.a. s.32). 

Syfte och problemformulering 

Uddén (2009) skriver att under sent 1900-tal har det givits mindre utrymme för 

musikundervisning i lärarutbildningarna. Det är inte obligatoriskt för blivande pedagoger i 

pedagogutbildningarna. Uddholm (2008) skriver i likhet med Uddén (2009) att det finns ytterst 

få möjligheter att musik riktas in i pedagogutbildningarna vilket inverkar på pedagogernas 

självförtroende. På detta sätt sänker det pedagogers självförtroende istället för att stärka det 

inom ämnet. Uddén (2001) redogör att läroplanerna jämställer musiken (och andra ickeverbala 

uttrycksformer – rörelse och bild etc.) med det verbala och skrivna språket i förskolan, men 

problemet är att det saknas redogörelser för hur detta ska genomföras. Det problematiseras inte 

heller vilka erfarenheter och kvalifikationer personalen behöver i detta arbete. Därför förblir 

musiken i förskolans och skolans vardag ett estetiskt ämne, som är viktigt i ämneslärares och de 

särskilt intresserades ögon, istället för ett kommunikativt sätt för alla pedagoger att möta barnen 

med i den dagliga verksamheten (a.a.). 

 

Jag tror att pedagogers självförtroende och kunskap kring ämnena sång och musik, samt att 

Lpfö98 inte specifikt beskriver vad sång och musik ska innehålla och hur det ska genomföras, 

påverkar hur sång och musik används av personalen i förskolan. Därmed riktas min studie till 
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att ta reda på hur pedagoger i olika förskolor använder sång och musik i praktiken och om detta 

står beskrivet i arbetsplaner och veckoscheman.  

 

Min hypotes är att många pedagoger använder sång och musik i sin dagliga verksamhet och att 

skillnaden mellan olika förskolor är stora beträffande innehåll och utförande.  

 

Mitt syfte är att undersöka hur musicerande situationer förekommer i förskolan beträffande 

innehåll och utförande i relation till ett språkutvecklingsperspektiv.  

Forskningsfrågor 

1. Hur förekommer musicerande situationer i tre olika förskolors dagliga verksamhet 

beträffande innehåll och utförande? 

2. Vad säger dessa tre förskolors arbetsplaner och veckoscheman gällande sång och musik 

som metod för att utveckla barnets språk?  

3. Hur stor andel av de musicerande situationerna i de tre olika förskolorna är planerade?  

Kunskapsområde  

Musik och sång som definition 

Jederlund (2007) skriver om hur brett musikbegreppet är. Varje gång han ställer frågan ”vad är 

musik?” till deltagarna på sina föreläsningar uttrycker de flesta ett svar om vad musik kan 

innebära. Svar som han nämner att deltagarna ger uttryck för är alla enligt honom sådant som 

kan generaliseras till att vara musikaliska, såsom till exempel rytm, toner, puls, melodi, rörelse, 

organiserat ljud och tystnad(a.a.). Han riktar även uppmärksamhet på deltagarnas uttryck för 

känsla, glädje, lek, språk, upplevelse och gemenskap som lika ofta nämns av hans lyssnare som 

de tidigare nämnda. Han menar också att musik ofta ses som något konstfullt och musikaliskt. 

Musik kan även kategoriseras i bra eller dåligt eller att sjunga rent eller falskt (a.a.). Jederlund 

(2007) förklarar att musikpedagogik är avsedd att stimulera och att utveckla barnets musikaliska 

och språkliga uttryck. Parallellt tar musikpedagogik tillvara de möjligheter som musikaktiviteter 

erbjuder, det vill säga att arbeta konkret med det svenska språket. Det arbetet genomförs med 

hjälp av olika komponenter som ljud, röst, ord, ramsa, fras, text, sång och tal. 

  

Uddholm (2008) beskriver musik som ett flöde. I samband med en sådan definition av musiken 

kan man även inkludera rörelse som en del av betydelsen. Han gör en definition av 

musikbegreppet och menar bland annat att definitionen inte utgör någon sanning utan bör 

snarare ses som ett verktyg för pedagoger. Flöde är enligt Uddholm (2008) något som ständigt 

är i rörelse och rörelsens puls uppfattas när den möts av en annan rörelse, till exempel ett ljud 

får sin mening när den kommer i kontakt med ett annat, det vill säga ljudet behöver genomgå en 

förändring för att vi skall uppleva ljudet som en rörelse eller flöde. Detta är vad Uddholm 

(2008) lägger in i sin definition kring musiken. Enligt honom bildar musik och musikalitet en 

helhet och är därför enligt honom något som alla människor kan uppleva, nämligen förändringar 

av rörelser. 

 

Sång kan beskrivas som ett språk med en speciell berättarteknik men sång är inget entydigt 

begrepp (Jederlund, 2007). Genom att sjunga stimuleras bland annat rytm- och melodikänsla 
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som är grundläggande för talförmågan (Uddholm, 1993). Jederlund (2007) skriver att han aldrig 

har mött barn som inte sjunger, däremot barn och även vuxna som inte pratar. Ibland kan då 

sången för vissa verka som en startpunkt av språkandet. 

Musisk 

Uddén (2001, 2009) behandlar begreppet musisk. Begreppet härstammar från den antika 

mytologin om muserna (a.a.). Muserna var ofta sammankopplade musik med vackra ljud och 

stämmor, men musisk var inte ljud i den mening som vi idag förknippar begreppet med, till 

exempel vackra toner av ljud. Det handlade snarare om förmågan att uttrycka sig vackert. Det 

handlade om tonkonster som uttrycktes genom diktning, språk, dans och sång. Ordet musisk 

ligger till grund till vår benämning musik (a.a.). Dock har begreppet musik fått en snävare 

innebörd idag (a.a.). Sundin (1995), professor i musikpedagogik, menar att det finns stor 

osäkerhet för fenomenet musik vid skolans tidigare skolår, det vill säga att många pedagoger 

tvivlar på sin musiska kompetens. Därmed överlåts musikfostran till experter som i sin tur inte 

har tid för de mindre barnen, vilket bidrar till att majoriteten av elever inte får ta del av en 

musisk pedagogik (a.a.). Uddén (2009) menar att man genom att byta ut begreppet musikaliska 

aktiviteter till musisk lek kan få pedagogerna att associera till lek istället för till det laddade 

begreppet musikalitet. På så sätt kan flera pedagoger våga sig på att använda musiken som ett 

pedagogiskt verktyg.  

 

Orsaken till att människan är musisk tycks vara språkdriften menar Uddén (2001). Det centrala 

för barnet är ordet, tankar och att förstå. Gestaltningen och sången blir under barnaåren ett ämne 

för tanke och språkutveckling. Människan minns och uppfattar saker bättre genom att ge 

rytmisk ton åt alla sina och andras handlingar. Barnet, med sin kognitivt omogna hjärna måste 

särskilt få kunskap om föremål och handlingar genom att först få känna och ta på det, sedan 

konstruera och bygga samtidigt som det upprepat hör och ser och slutligen uttalar det 

tillhörande språkbegreppet. För att ett barn ska lära måste det få dela sina erfarenheter med 

andra som svarar och ger handlingarna liv genom att använda lekformer och sånger som bygger 

på ärvda traditioner för sitt modersmål och sin kultur (a.a.). 

 

Uddén (2001) vill med sin forskning skapa musisk pedagogik där barn tillägnar sig språket i sin 

helhet. Det handlar om att använda musisk kommunikation som ett pedagogiskt verktyg som är 

barns huvudsakliga sätt att språka, lära och förstå. Hon menar att alla pedagoger kan 

kommunicera musiskt med barn genom att använda röstens och kroppens klang samt rytmiska 

möjligheter till att språka på barnets vis genom till exempel musisk lek. Uddén (2009) beskriver 

att planerad musisk lek som till exempel gemensamma sångsamlingar och rytmikaktiviteter är 

något pedagoger utformar och kopplar till olika skäl och vid olika tillfällen under den dagliga 

verksamheten i förskolan. Uddén (2009) skriver att pedagoger bör använda musisk lek som 

medel för att pedagogiskt uppnå en god språklig kvalitet och dialog. Musisk lek innebär att 

naturligt sjunga, klappa, röra sig rytmiskt och dansa utan att ställa höga estetiska krav på sig 

själv tillsammans med barn (a.a.). För att stimulera barn att lära sig ett gott verbalt språk måste 

pedagoger i samband med musiska aktiviteter alltid förtydliga visans språk och begrepp. Det är 

även viktigt att när barnen känns mottagliga förklara lekens handlingar och innehåll. Detta har 

inspirerat Uddén (2009) till att utforma musisk pedagogik, en språklig lekande hållning, som 

möter barn i deras eget sätt att lära.  
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Uddén (2001) använder sig av Bjørkvolds (1985,1989) refererad i Uddén (2001) teori om den 

musiska människan som språngbräda i sin avhandling. Den teorin utgår från att Bjørkvold har 

samlat olika forskningsperspektiv som argument och redovisar forskning om barnets 

kommunicerande förutsättningar, hur och när det börjar minnas och uppfatta ljud och rörelse. 

Han menar att barn använder musiska inlärningsstrategier och att människan i sitt ursprung är 

musisk. Bjørkvolds slutsats är att människan fortsätter att minnas och lära via det han kallar 

musiska livsformer och att förskolepedagoger borde sjunga med inlevelse för att stödja barnets, 

vad han kallar, musikaliska modersmål. Även fast barns spontana kommunikativa sång främst 

har en social funktion har den bland annat även betydelse för barns språkliga utveckling (a.a.). 

Kapitel 2 Litteraturgenomgång  

Litteraturen jag läst och använt har hittats genom att metodiskt söka i olika databaser; Google 

scholar och Libris webbsök samt Stockholms Universitetsbibliotek. Sökord jag har använt har 

varit följande: sång, musik, sång + forskning, musik + forskning och sång + språkutveckling, 

musik + språkutveckling, musicera och musisk pedagogik. 

Historik 

Friedrich Fröbel (1782-1852) var verksam i Tyskland och har ansetts som barnträdgårdarnas 

anfader. Fröbel menade att i barnträdgårdarna skulle finnas en moderlig omsorg i 

hushållsarbetet och trädgårdsskötseln, man skulle sjunga sånger och leka med speciella leksaker 

som var skapade av Fröbel. Han ansåg att människans inre liv och förhållandet till yttervärlden 

var av grundläggande betydelse. Talet och språket var ett viktigt led mellan det som finns i vårt 

inre och det som finns utanför, och det var språket som var länken mellan det yttre och det inre. 

Han lade stor vikt på musik och sång. Fröbel menade att lärarens uppgift var att skapa 

situationer där barnens medfödda krafter kunde utvecklas bäst. Till exempel kunde olika 

händelser i skolarbetet ge upphov till sång. Läraren sjöng någonting, till exempel en 

morgonhälsning till sina elever, och eleverna sjöng tillbaka till läraren på precis samma sätt. På 

det här viset så uppstod det ett sångbetonat samtal (Sundin, 1995). 

 

”Om musik har att göra med rytmiska ljud, rörelse, toner, känslor, språk och kultur lika 

mycket som med musiken som produkt, handlar musikalitet om vår medfödda förmåga att 

låta, göra ljud, röra oss, känna, uttrycka, språka, ingå i en kultur och uppleva och förstå 

musik. Musikalitet är därmed något genuint mänskligt, en viktig del av allas medfödda 

begåvning” (Jederlund, 2007). 

 

Lika länge som det har funnits människor så har det funnits musik. I alla tider och i alla kulturer 

har musiken medverkat i fest, religiösa högtider samt i glädje och sorg. Människan klarade sig 

länge utan språkets alla ord och än i dag finns det kulturer runt om i världen som är utan 

skriftspråk. Barn och vuxna med olika ursprung och förutsättningar kan genom musiken ha 

roligt och utvecklas tillsammans vilket även gynnar språkutvecklingen tillsammans (Jederlund, 

2007). 
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Den musiska fostransstilen i relation till språket 

Musisk fostran har en reformpedagogisk position och omfattar musik, språk och dans med teater 

som utifrån ett historiskt perspektiv har sina rötter främst inom den naturliga, amatörmässiga 

musiska livsgrunden snarare än inom den konstnärliga fostrans perspektiv. Musisk livshållning 

betecknar Seidenfaden (1958) refererad i Uddén (2001) att den har funktionen att stärka en 

gemenskap individer emellan. Musisk fostran har enligt Uddén (2001) påverkat förskolans 

pedagogik och kan relateras till vad vi i vår läroplan definierar som skapande verksamhet. 

Uddén (2001) konstaterar att trots att den musiska teorin funnits i Sverige i cirka femton år och 

anammats av många lärare och lärarutbildare runt om i landet, så har den inte behandlats av 

läroplansutredare. Detta tror hon beror på att det kan vara svårt för den officiella pedagogiken 

att tillägna sig den musiska teorin med sin flervetenskapliga ansats (a.a.). Enligt Seidenfaden 

(1958) omfattas musisk fostran bland annat av lek, kreativitet, rytmik och instrumentspel och 

har som intention att utveckla skapande förmåga hos barnen. Genom dessa olika metoder skapar 

man enligt Seidenfaden (1958) förutsättningar för barnen att utveckla till exempel sensibilitet, 

fantasi och social förmåga. Den musiska fostran åsyftar att skapa glädje och gemenskap där det 

centrala är aktiviteten och upplevelsen. Ett annat karaktäristiskt kännetecken för en musisk 

fostran är dess spontana aktivitet och att den bidrar till en pedagogik som bygger på samspel där 

dialogen och kommunikationen får störst utrymme (Seidenfaden, 1958 refererad i Uddén, 

2001). Pedagogens uppgift är att för barnet medvetandegöra skeenden som det erfar för att hon i 

sinom tid själv ska via kommunikationen kunna ta ställning och tänka själv. Språket och 

dialogen blir därmed en viktig förutsättning för att ett lärande skall äga rum (Uddén, 2001).  

 

Bjørkvold (2009) menar att kompetensen att leda musikverksamhet bör införas som ett 

obligatoriskt inslag i lärarutbildningen. För att ett ”äkta lärande” skall kunna äga rum behöver 

barnen inspirerande pedagoger som har förmågan att överföra kunskap ”musiskt”. Han anser att 

alla människor föds som musiska samtidigt som han menar på att ingen institution kan utveckla 

det musiska i människorna om det inte finns musiska lärare som har de rätta verktygen (a.a.).  

Musiskpedagogik i relation till språket 

En musisk pedagogik omfattar enligt Uddén (2009) planerade och spontana sång- och rytmiska 

lekar i den dagliga verksamheten. Det spontana kan vara i vardagssjungandet, det vill säga 

spontant sjungande av färdiga eller egna melodier som sker under vardagsarbetet med barnen. 

Till exempel när man byter blöja, vid på- och avklädning eller promenader. Den planerade 

musiska leken i vardagen kan tillgodose trygghet, gemenskap och samarbete som till exempel 

en rutinmässig repertoar som sjungs när man träffas på morgonen eller när man startar eller 

avslutar en gemensam samling (a.a.). Uddén (2009) menar att musiska leksamlingar med 

regelbundenheten och återkommande program är väsentliga framför allt för yngre barn och en 

fast grupp. Den didaktiska uppbyggnaden för musiska leksamlingar är beroende på 

sammanhang, mängden barn, deras ålder etc. (a.a.).  

 

Om vi pedagogiskt ska uppnå en god språklig kvalitet och dialog med musiskt lärande barn 

måste vi alla använda musisk lek som medel. Föräldrar och pedagoger, såsom förskollärare, 

barnskötare, fritidspedagoger och lärare, måste inse att det är fullkomligt naturligt att 

sjunga, klappa, röra sig rytmiskt och dansa utan att ställa för höga estetiska krav på sig 

själva. Detta är inte förbehållet musik- och rytmiklärare. Men för att stimulera barn att lära 

sig ett gott verbalt mänskligt språk måste vi i samband med musiska aktiviteter alltid 
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förtydliga visans språk och begrepp och, då barnen är mogna för det, förklara lekens 

handlingar och innehåll (Uddén, 2009). 

 

En musisk pedagogik är därmed en pedagogik där pedagoger naturligt och medvetet för en 

musisk kommunikation i förskolans dagliga situationer menar Uddén (2001). Uddéns (2001) 

avhandling handlar om musisk kommunikation som barnets väsentliga sätt att språka, lära och 

förstå. Hon framhåller att det talade språket är det centrala medlet för att förstå världen och ett 

måste för att människans tanke ska kunna förtydligas.  

 

Musiken och talspråket har gemensamma rötter som tonernas höjd, styrka, betoningen, tempot, 

rytmen och pauserna. Barn har, när de sjunger, en rikligare vokabulär och en förmåga till längre 

yttranden än vad det har när det talspråkar (Jederlund, 2007). Det sjungna ordet tillsammans 

med förklarande talspråk står i centrum inom musisk pedagogik framhåller Uddén (2009). 

Musikens sociala funktioner är att skapa glädje och gemenskap samt musisk lekstimulans för att 

stärka barnens talspråk. Uddén (2009) poängterar även att pedagogens eget deltagande i 

aktiviteten är av stor betydelse då hon är barnens förebild i sång- och musikleken. Hon skriver 

att när pedagoger sjunger visor med inlevelse för och med barnen stödjer det dem att strukturera 

sina tankar och erfarenheter till ett yttre språk som de kan använda till att utvidga sina förmågor 

och insikter. Uddén (2009) menar att många pedagoger väljer att inte använda sig av musik och 

danslek för att de känner sig otillräckliga. Genom att sjunga visor för och med barnen 

tillsammans med att använda förklarande talspråk får barnen stöd i att strukturera sina tankar 

och erfarenheter. Det är även på ett lekfullt musikaliskt språkande som vår första 

kommunikation sker med småbarn. Genom att vuxna imiterar barnens läten som de 

reproducerar i ett socialt samspel genom att fånga den andres ton, rytm och uttryck (a.a.).  

 

Uddén (2009) menar att varje pedagog i förskolan medvetet ska kunna använda visan och 

visandet som lekande redskap för att ta tillvara barns medfödda förmåga och lust att 

synkronisera sig med andra i takt, rytm och ton, och genom detta bibehålla och utveckla sin 

musiska förmåga.  

 

Jederlund (2007) menar att en språkfrämjande musikpedagogik startar från vetskap om att alla 

språk utvecklas och lärs bäst i en aktiv social miljö där språken fyller en verklig kommunikativ 

uppgift och kan därmed kännas meningsfulla.  

 

”Den viktigaste aspekten av musik och språk är kanske likväl barnens lust för musiken, och 

dess kraft att beröra djupt. Barn och vuxna kan i musiken vara delaktiga i ett gemensamt 

emotionellt och kreativt flöde, skratta och har roligt tillsammans, föra engagerade samtal och 

fortsätta den skapande och språkliga processen i bild, dans, lek, berättande, poesi och inte 

minst i ny musik.” (Jederlund, 2007, s.153) 

 

Jederlund (2007) framhåller betydelsen av att låta barn använda alla sina språk i interaktion med 

sin omgivning vilket bejakar deras upptäckarlust för de möjligheter som ges i att uttrycka sig. 

Berikande upplevelser och känslan av att lyckas i att musikspråka kan leda till ökad lust att 

uttrycka sig i tal.  
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Den språkliga utvecklingen  

Enligt Arnqvist (1993) förekommer det att man delar in språkutveckling i fyra olika delar. 

Dessa delar är fonologi, semantik, grammatik och pragmatik. 

 

Barnets uttalsutveckling är nära sammankopplad med den fonologiska utvecklingen och det är 

då vanligt att man delar upp den i fonologi och fonetik (Arnqvist, 1993). Fonetik berör hur 

språkljud uttalas och hur de bildas för att sedan uppfattas av hörselns organ. Ur fonetiken 

härstammar fonologin som berör vilken funktion språkljuden har i språket. Språkljuden, som 

även kallas för fonem, är de minsta meningsskiljandena i språket. Det två orden kul och gul får 

helt olika innebörd på grund av de två fonemen k och g (Arnqvist, 1993, Eriksen Hagtvet, 

2004). En bokstav är inte representativt med enbart ett fonem då en bokstav kan stå för flera 

språkljud. Exempel på det här är långa och korta vokaler. Hj-ljud och sch-ljud är två exempel på 

fonem som består av flera bokstäver (Arnqvist, 1993). 

 

Den semantiska utvecklingen beskriver hur barnet tar till sig ords betydelse samt språkliga 

satser. När nya ord lärs in går det ut på att kunna urskilja vilka ord som skall stämma överens 

med respektive erfarenheter och iakttagelser (Arnqvist, 1993). Clark (refererad i Arnqvist, 1993) 

har efter sina studier om barns semantiska utveckling gjort tre indelningar av densamma. Första 

indelningen i den semantiska utvecklingen kallar hon för ”ord för objekt”. Enligt Arnqvist är 

cirka sjuttio procent av barns hundra första ord är ord för föremål. Föremål är relativt enkla att 

urskilja och de är avgränsade i tid och rum. Barnet behöver enbart benämna föremålet med rätt 

namn och det ser föremålet i sin helhet, inte delarna. Till exempel om barnet säger docka så 

syftar barnet på hela dockan och inte en del av den som exempelvis arm. De ord som de vuxna 

använder i barnets närvaro påverkar även barnets ordförråd. Nästa indelning i den semantiska 

utvecklingen är, enligt Clark är ”ord för handling” och barnet använder sig då av verb och 

substantiv samt prepositioner. När ett barn vill gå ut kan det till exempel säga substantivet dörr 

för dörren man går ut genom, verbet öppna för att man öppnar en dörr för att komma ut eller 

prepositionen ut för att säga vart det vill gå. Barnet kan alltså ännu inte skilja på när ett ord är ett 

substantiv eller verb. Clarks tredje och sista indelning är ”ord för tillstånd" och de orden är 

beroende av de sensomotoriska erfarenheter som barnet har gjort.  

 

När barnet yttrar sina första ord kan man börja studera den grammatiska utvecklingen. Vid 

tvåordsyttranden kan barnets tal liknas vid telegrafiskt tal. Det saknas hjälpverb och 

prepositioner samt bestämd artikel i yttrandena, till exempel mamma baka, Pelle bil och pappa 

sko. Då barnet kopplar samman tvåordsyttranden till treordsyttranden kan det börja utveckla ett 

mer avancerat språk (Arnqvist, 1993). Det är innehållsord som dominerar barnets tidiga 

yttranden och en systematisk användning av grammatiskt morfem är ovanligt (Strömqvist, 

1984). Morfem är den minsta betydelsebärande enheten i språket och grammatiska morfem kan 

vara till exempel böjningsändelser som -er, -ar och -or. Grammatiska morfem betyder inte något 

innan de sätts ihop med lexikala morfem, som är ord (Håkansson, 1998). 

 

När barnet utvecklas pragmatiskt utvecklas dess förmåga att kommunicera med andra, att delta i 

en dialog. Att lära sig att delta i en dialog gör barnet redan det första året genom samspelet med 

föräldrarna (Arnqvist, 1993). Det räcker inte enligt Strömqvist (1984) att barnet har tagit till sig 

de fonologiska och grammatiska delarna av språket för att kunna delta i samtal. Barnet behöver 
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även lära sig metoder för att kunna genomföra ett samtal. Exempel på sådana metoder är att 

påbörja och avsluta samtal, men även att ställa frågor. 

Musikens betydelse för språkutvecklingen  

Musik är ett ämne som kan utformas på många olika sätt och förekommer även i olika 

undervisningsformer. Jederlund (2007) skriver att musikens grundsten är ljudet, tillika det talade 

språket. Genom att arbeta med ljud i musiken ökar barnets förmåga till progressiv utveckling 

och att urskilja och producera ljud med sin röst som är ytterst väsentlig för barnets språkliga 

utveckling. Ett barn som hittar pulsen i sången och musiken tar ofta samtidigt ett stort steg i sin 

talspråksutveckling (a.a.).  

 

Jederlund (2007) framhåller hur få studier som gjorts kring musikens verkan på 

språkutvecklingen. Han hänvisar emellertid till lingvisten Natahlie Watersons (2002) studier 

som visat att barnramsorna har en stor betydelse för språkets utveckling. Barnramsor gynnar 

barnets prosodiska utveckling genom att orden i ramsan behandlar olika musikaliska drag som 

betoning, rytm, fraslängd och intonation. Utveckling av det prosodiska sinnet är väsentligt för 

den verbala språkutvecklingen eftersom det utökar förmågan att dela upp längre språkenheter i 

mindre beståndsdelar genom ord, stavelser och språkljud. Watersons (2002) studier visar hur 

den prosodiska utvecklingen alltid kommer före den segmentella. Det segmentella ljudet i orden 

behandlar språkljud som vokaler och konsonanter och sammanför de till ord. Med barnramsorna 

leker barnen med rösten och gynnar förmågan att tala sammanhängande under längre stunder 

med ett utökat ordförråd. Arnqvist (1991) refererad i Jederlund (2007),visar i sin forskning 

betydelsen av att stimulera barnets förmåga att uppmärksamma de prosodiska dragen hos ord 

och talspråk för att ge stöd för läsinlärning. Genom att till exempel markera rytmen på varje 

stavelse i ett ord, eller genom att arbeta med rim och ramsor ökas den språkliga medvetenheten 

och läsfärdigheten utvecklas redan hos förskolebarn (a.a.).  

Sångens betydelse för språkutvecklingen  

Svensson (2008) betonar att sången har en stor inverkan på språkinlärningen där rytmerna i 

sången ger en positiv känsla. Jederlund (2007) menar att det som händer när man sjunger är att 

man leker med orden och rytmerna. Man repeterar, förändrar och prövar olika ordljud och det 

blir ett sätt att ”smaka på orden” som även gäller för melodin och rytmen. Barn ägnar sig helt 

enkelt åt ett slags ”sånglig skaparverkstad”. Vi kan med hjälp av rytmen i till exempel sången 

eller musiken hitta ordens eller frasernas rytm. Det handlar om språkrytm som är viktigt i 

språkinlärningssammanhang (a.a.). Vesterlund (2003) i linje med Jederlund (2007) ser också att 

barnvisor är ett stöd till begreppsbildning och språkutveckling. Det är viktigt att pedagoger 

lyssnar till barnen och fångar upp de ord som de på olika sätt använder sig av från sången, 

eftersom ett och samma ord kan ha olika betydelser. Det är därmed viktigt att lyssna till hur 

barnen använder det sjungna ordet. På så sätt kan pedagoger återge en text för att stödja barnens 

begreppsbildning och språkutveckling. 

 

Jederlund (2007) menar att i sångtexterna får barnen möjligheter till att möta nya ord, en 

språklig variation, som sällan vardagliga samtal innehåller. Nyanserade ord och språklig 

variation ges även till exempel i olika barnböcker, barnprogram och barnfilmer etcetera. Han 

menar att sångerna är en grund till inlärning av nya ord och begrepp som ökar förståelsen av 

olika kontexter och berättelser. Spännande och intressanta sångtexter kan bilda underlag för att 
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berika samtal som bidrar till en ny språkförståelse; Varför åt två strumpor upp lillebror? Eller 

varför åt en helgdagsrock upp far? Varför trodde Olle att det var en hund? Eller, vad då, rosor på 

kinden? (a.a.). När barnen sjunger sånger använder de ett mycket större ordförråd än vid andra 

språkliga tillfällen (a.a.).  

Barnets grundläggande musikaliska utveckling 

Sången kommer långt innan talet, och sångens delar består av tonhöjd, melodisk form, röstklang 

och rytm (Bjørkvold, 2009). Studier av Verny och Eisenberg (Bjørkvold, 2009) har visat att 

fostret reagerar på ljud med snabbare hjärtslag redan från sjätte månaden. De tror även att barnet 

kan minnas ljudintryck från den åttonde fostermånaden. Bjørkvold (2009) skriver att studier av 

den amerikanska forskaren DeCaster har visat att de ljud som spädbarnet föredrar efter födseln 

verkar vara resultat av påverkan från vad barnet hört under graviditeten. Sundin (1995) menar 

att nyfödda barn reagerar på musik. Musiken har en lugnande och sömngivande effekt på barnet. 

Vissa rytmiska ljud har en förmåga att tysta ner gråt hos barn. När barnet närmar sig sex 

månader förändras barnets förhållningssätt till musiken. Barnet börjar då lyssna och dra sin 

uppmärksamhet mot ljudet. Uppmärksamheten leder till att barnet börjar lära sig att skilja på 

musik och andra ljud (a.a.). När det gäller barnets musikaliska utveckling skriver Sundin (1995) 

att fram tills det uppnått tvåårsåldern utvecklas barnets grundläggande musikaliska utveckling. 

Det är under den perioden i barnets liv som det avgörs om barnet förknippar musik med 

trygghet och glädje eller otrygghet och olust. Det är under de två första levnadsåren som barnets 

grundläggande förhållande till musik skapas (a.a.). När barnet har kommit till världen så är det 

föräldern som är tonsättaren. Spontant sätter föräldern sång till rörelser som den gör med 

spädbarnets kropp, som till exempel förflyttningar och rörelselekar. Sången har en stor 

betydelse i och med kontakten mellan föräldern och barnet.  

 

Bjørkvold (2009) skriver att spontansången ger puls åt leken, form åt kroppsrörelserna och 

känslor i rösten. I barnens vardag ingår spontansången som en väsentlig beståndsdel och det är 

sammankopplat till barnens omgivning för vad som sjungs. Det finns tre huvudformer av 

spontansång; flytande sång, färdigsången och formelsången (a.a.).  

 

Den flytande sången karaktäriseras till exempel av spädbarnets mikrointervaller och de fria 

rytmerna och lämnas inte av barnet utan utvecklas vidare som en viktig del i barnets uttryck, i 

leken och i utforskandet av världen menar Bjørkvold (2009). Färdigsången är de tidigaste 

igenkända och inlärda sångerna som till exempel rim och ramsor, sånglekar och sånger som de 

närmaste personerna kring barnet sjunger. Under barnets andra levnadsår kan de flesta sjunga 

med i en växelsång. Det betyder att de kan sjunga varannan rad som i en dialog med en vuxen. 

En del barn klarar även av att själva sjunga en enkel visa. Funktionen för färdigsången är bland 

annat att barnet kan känna samhörighet men andra barn och vuxna. Färdigsången är också rik på 

improvisationer och barnet kan leka med ord och rytmer. I de olika vistexterna möter barnen en 

språklig variation som inte finns i de dagliga samtalen (a.a.). Bjørkvold (2009) menar att 

sångerna blir till en källa av inlärning av nya ord och begrepp som i sin tur leder till en 

förståelse av sammanhang. Vistexter som engagerar barnen liknar sagor och berättelser, och blir 

material till nya samtal och en ny språkförståelse. Jederlund (2007)  menar att formelsången har 

ett socialt ursprung som kommer in barnets lek och dess funktion är kommunikation. Genom att 

barnet använder korta sångliga uttryck med bestämda tonhöjder och exakta rytmer kan barnet ge 

ett budskap till ett annat barn eller förälder. Barnet själv uppfattar detta sällan själv som sång 
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utan snarare som muntliga leksignaler och koder. En av de första formelsångerna som barnet 

möter är tittut lekarna. En annan vanlig sång av detta slag är ”skvallerbytta bing bång”. Alla 

dessa typer av spontansång är någonting som finns kvar hos barnet hela tiden, och när barnet 

behärskar alla dessa typer av spontansång används sångformerna parallellt med varandra (a.a.).  

 

”Övergångarna formerna emellan kan ibland vara otydliga. Introspektiv egensång kan snart 

gå över i kommunikativ formelsång då ett annat barn tar kontakt. Formelsången i leken 

inspirerar i sin tur att sjunga färdiga sånger tillsammans. De olika sångformerna befruktar 

och berikar således varandra” (Jederlund, 2002). 

 

Orff (1895-1982, refererad genom Vesterlund, 2003) menade att det var viktigt att utgå ifrån 

barnets egna erfarenheter när man arbetar med barn och att man måste möta barnet på den nivå 

och i den kultur som barnet lever i. Barn har en inbyggd förmåga att tillägna sig musiken, på ett 

liknande sätt som de tar till sig modersmålet. Språkutvecklingen tar sin början i rytmen och 

klangen i barns egna namn, rim och ramsor och enkla barnsånger menade Orff (refererad genom 

Vesterlund, 2003). För att barnet ska kunna få en god rums – tids – och kroppsuppfattning samt 

en god språkförståelse så behöver barnet få konkreta upplevelser av detta menar Vesterlund 

(2003). Hon menar även att det finns en språkmelodi i alla språk och genom att man arbetar med 

rim och ramsor så hittar barnet lättare språkets rytm. Detta underlättar för barnet när det t.ex. 

ska lära sig det svenska språkets rytm, klang och melodi. Om man har en tydlig rytm i sång, rim 

och ramsor har barnet också lättare att minnas ord och text (a.a.).  

Pedagogens och förskolans interaktionsformer i förhållande till sång 

och musik 

Sundin (1995) ser det som en fördel om förskolepedagoger använder sina färdigheter i musik. 

Han menar att ansvaret för musikverksamhet och olika musikaktiviteter i förskolan främst ligger 

hos förskolepedagogen (a.a.). Det är viktigt att förskolan skapar en miljö med musikaliska 

inslag, då sådana miljöer uppmuntrar och inspirerar barnet till eget musicerande, menar Sundin 

(1995). Vid varje musicerande situation ger det pedagogen tillfälle att observera och stötta 

barnets progressiva utveckling. Genom att skapa tillfällen som innehåller musik ökar barnets 

möjligheter till lärande (a.a.). Pedagogens roll är att uppmuntra och stödja barnet i valet av 

musikaktivitet och vara till hands för barnet (a.a.). Ett exempel kan vara när ett barn slår på en 

hink med en spade likt att spela på en trumma så är pedagogens uppgift att engagera sig i 

barnets upptäckande av hinkens ljud. På så sätt stöttar pedagogen barnets musikaliska 

upptäcktsfärd utifrån barnets intresse. Sundin (1995) betonar hur pedagogens roll kan främja 

barnets musikutveckling genom att vid behov stötta och hjälpa barnet att upptäcka musikens 

värld. Det kan ske genom olika övningar och genom att introducera och arbeta med lekar, lyssna 

på nya ljud, sånger, rörelse, och sociala samspel (a.a.).  

 

Uddén (2009) lyfter fram en viktig aspekt i utförandet av musik tillsammans med barn. Det 

innebär att pedagogen bör vara mer öppen för nya idéer och tankar och utveckla musiken utifrån 

barnens intresse och förslag. Barnens olika lärstrategier leder till att pedagoger måste se till 

olika slags arbetsformer. Improvisation är viktigt när man ska musicera och att våga ”göra bort 

sig”. Pedagogens eget förhållningssätt till sång och musik kan bidra till att hitta sitt eget unika 

sätt att utveckla och använda sång och musik i verksamheten skriver Vesterlund (2003).   
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Jederlund (2007) betonar att pedagogens eget intresse och engagemang utgör viktiga 

komponenter för att barn ska uppleva musiken som meningsfull i de musikaliska aktiviteterna. 

Det leder annars till att barnen upplever att situationen är slentrianmässig.  

Barn engagerar sig i musiken och upplever den som meningsfull om det finns ett personligt 

genuint intresse och engagerat uppsåt från de vuxna (a.a.). I linje med Jederlund (2007) är 

pedagogernas egna engagemang en viktig komponent skriver Vesterlund (2003). Vuxna bör 

uttrycka genuin glädje och vara engagerade och aktiva genom att pedagogerna berättar och visar 

tydlighet på olika sätt till exempel genom kroppsspråk. Pedagogens egen attityd är viktig i 

förhållande till hur man samtalar och möter barn i olika situationer, pedagogens förhållningssätt 

ska vara lika oavsett möte med vuxen eller barn (a.a.). Vidare skriver Vesterlund (2003) om fyra 

viktiga företeelser som pedagoger bör tänka på i arbetet med musik och rörelse. Dessa 

företeelser kan verka självklara men behöver inte alls vara det. De fyra företeelserna är trygghet, 

glädje, tydlighet och planering. Musikskapandet och lärandet bör ske i en social process där 

utrymme ges till lek, kreativitet och språkande. För att barnen ska förstå och tillgodogöra sig 

musik- och rörelsestunder måste de känna trygghet och kontinuitet av sångerna. När man känner 

att barnen är redo att lära sig nya sånger måste pedagogerna kunna utmana med nya sånger och 

variera sitt register (a.a.). 

 

Vesterlund (2003) poängterar att de absolut bästa språkstimulerande tillfällena är situationer när 

barnen är tillsammans med så väl vuxna som med andra barn i förskolans dagliga verksamhet. 

Språkinlärning bör ske i alla situationer i förskolans dagliga verksamhet och inte bara i 

vuxenledda aktiviteter (a.a.).  

 

Jederlund (2003) skriver att pedagoger som använder musik i språkarbetet bör låta barn 

reflektera över musikupplevelser eftersom reflektion ingår i den språkliga processen. Detta kan 

ske genom att till exempel sätta ord på det upplevda och att få dela det med andra (a.a.). Barnets 

eget berättande blir stimulerat av de musikupplevelser de erfar i en barngrupp och på det sättet 

lär barn sig språka tillsammans med andra. Barn behöver därmed engagerade samtalspartners, 

kamrater och musikanter. Språket får en innebörd då barnet upplever något som är meningsfullt 

att uttrycka samt respons i samtal av till exempel kamrater. Reflektion ger möjlighet till att få 

insikt över lärprocesser genom samtal och frågor. Reflektion är ett hjälpmedel för pedagogen att 

ta reda på var barnet står i lärprocessen och ger stöd åt pedagogen att arbeta vidare med barnets 

utveckling, menar Sundin (1995). Jederlund (2007) lyfter fram risker som kan leda till att en 

musikpedagogik kan brista i sitt språkfrämjande. Dessa risker innebär att den språkliga 

utvecklingen får ett begränsat spelrum exempelvis om man har ett för högt tempo, en stark 

vuxenstyrning eller om vuxna inte visar ett genuint intresse i en musikalisk situation. Sundin 

(1995) i linje med Jederlund (2007) menar att det är viktigt som pedagog att inte ha för strikt 

styrning och låta situationer utvecklas av sig självt. Enligt Sundin (1995) är den viktigaste 

förutsättningen hos förskolläraren att kunna visa öppenhet i sina egna känslor för musik och att 

kunna upptäcka i sig själv den nyfikenhet för ljud och rörelse som barn visar. De förskollärare 

som är intresserade av musik har stora möjligheter att förverkliga det intresset i praktiskt arbete 

på förskolan. 

 

Sundin (1995) framhåller att det är viktigt när pedagogen, inför musikaktiviteter, planerar i 

förväg och förbereder sig för olika spontana lekar som kan uppstå under musiktillfällena 

tillsammans med barn. Pedagogerna i förskolan bör därför planera aktiviteter såsom fria lekar 
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eller metodiska lekar. Dessa aktiviteter kan i sig innehålla inslag av musikaliska aspekter som 

ger stöd för barnet att utvecklas musikaliskt. Det är även viktigt att som pedagog undersöka 

sambandet mellan det som lärs ut och det som barnet lär sig, vilket hjälper pedagogen att 

uppmärksamma skillnad mellan utlärning och inlärning hos barnet (a.a.). Sundins (1982) studie 

på 1970-talet visade att nyligen examinerade förskollärare arbetar mindre med musik än vad de 

hade menat (referat i Uddén, 2001). Trots att vid den tiden fanns en tämligen omfattande 

lärarutbildning i så kallade skapande ämnen vid förskoleseminarierna menar Uddén (2001). 

Sundin (1982)  rapporterar att orsaken till att hans studie visade att förskollärare arbetar mindre 

med musik än vad de trott var osäkerhet inför ämnena och strukturella hinder arbetssituationen 

för att kunna genomföra kollektiva verksamheter som sång och musik med barnen. Han menar 

att skälet för detta var att lärarutbildningen inte hade förberett blivande förskollärare tillräckligt 

för kollektiv verksamhet utan fokuserade på relationen mellan två individer och inte kollektiva 

lekaktiviteter (Uddén, 2001).  

 

Barn lär sig det talade språket när det sker i samspel med andra, där språk och handling har en 

funktion, skriver språkforskaren Ragnhild Söderbergh (1982) refererad i Jederlund ( 2007). 

Söderbergh (1982) menar att ord ska ha en konkret innebörd av sammanhanget det ges i. Hon 

framhåller att barn i förskoleåldern har en genuin förmåga att ta till sig språkets grammatik. 

Denna receptiva förmåga är en viktig komponent att tillvarata för barnets fortsatta språkliga 

utveckling (a.a.). Uddén (2009) anser att när barnen börjar delta i exempelvis en sångsamling 

försöker de imitera och följa ledaren. Kontinuitet blir centralt i detta sammanhang då barnen 

visar tydligt när de ”kan” visan och vill ha nytt material som utmanar deras tillägnad av 

kunskap. Vid sångsamlingar skapas det möjligheter för barnets progressiva utveckling av 

förmågan att tillägna sig visor, ramsor och gester. Det är viktigt som pedagog att i de 

gemensamma sångaktiviteterna ge utrymme till att låta barn förstå och förklara sig då de övar 

sig att försöka synkronisera rytm, ton och språk. Genom att tillsammans med andra delta och 

utföra visor och ramsor menar Uddén (2009) att det samtidigt sker kontinuerlig minneslagring 

av toner och ord som ljudbilder. Hon har observerat sångsamlingar på förskolor där barn inte 

synligt aktivt behöver delta för att vara deltagande. Detta innebär att även barnet som inte är 

synligt aktivt ändå förstår och minns vad som sker vid till exempel en sångsamling och kan 

tillägna sig kunskap och lagra det i minnet. När man sjunger flera tillsammans medför det en 

gemenskap där man kan använda sångerna till att ha roligt med samtidigt som språkljud och 

språklig medvetenhet övas (Svensson, 2008). 

Kapitel 3 Teoretiskt perspektiv 

Då den musiska fostran har sin grund från kommunikationens förmågor blir det viktigt för min 

analys att hitta en teori som bygger på samspelet och dialoger mellan individer. Därför har jag 

valt att ha med en sociokulturell aspekt på lärandet när jag gjort min studie. Ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande passar min studie väl, då lärande och kunskapsutveckling är kopplat till 

olika sociala situationer och är väsentligt för perspektivet. De sociala situationerna för detta 

sammanhang är de musicerande situationerna mellan vuxna och barn samt barn och barn som 

förekom i min studie.  
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Tillämpningen av en musisk fostransstil medför stora krav på pedagogen, dels i fråga om 

ämneskunnandet men även ifråga om flexibiliteten som krävs då man möter många olika barn i 

förskolans vardag. Enligt Seidenfaden (1958) refererad i Uddén (2001) är det pedagogens sätt 

att uttrycka sig som skapar kvaliteten av hur meningsfull musiken kommer att bli för barnen. I 

Lpfö98 uttrycks bland annat att lärandet skall byggas på såväl samspelet barnen emellan som på 

att barnen lär av de vuxna. Detta stämmer överens med den musiska fostransstilen likväl som 

med det sociokulturella perspektivet. 

 

Säljö (2000) beskriver att det sociokulturella perspektivet har sin utgångspunkt i samspelet med 

kollektiva resurser för handling, tänkande samt människans lärande. Människan tolkar 

omvärlden i samspel och i gemensamma mänskliga verksamheter. Begreppet kommunikation 

har sitt ursprung i det latinska verbet communicare som kan översättas ’att göra något 

gemensamt’ eller ’att dela något’, alltså att ömsesidigt dela upplevelser och tankar i samspel 

med andra (Jederlund, 2002). Då man kommunicerar med andra i sin omgivning skapas goda 

lärandesituationer och det sker ett ömsesidigt utbyte i samspel med varandra. Språket är 

väsentligt för människans utveckling då det ger oss möjlighet att ta kontakt med andra 

människor (a.a.). Denna tanke kan man urskilja i det sociokulturella perspektivet. En 

grundtanke i det sociokulturella perspektivet, menar Säljö (2000), är att det genom 

kommunikation skapas och förs vidare sociokulturella resurser. Resurser är i denna bemärkelse 

fokuserat på språkliga och fysiska verktyg, vilka vi måste ha tillgång till och använda då vi vill 

förstå och agera i vår omvärld. Säljö (2000) beskriver hur människan inom ramen av det 

sociokulturella perspektivet föds in i en mer eller mindre given natur som den skall efterfölja då 

den är förutbestämd av den kultur och art som vi människor hamnar i. Tyngdpunkten ligger 

istället på hur människor använder sina mentala resurser i relation till hur omgivningen ser ut 

och de krav som ställs i den situation de befinner sig i. Därför kan man även förstå det 

sociokulturella som situerat då det ser olika ut beroende på vart man befinner sig (a.a.). 

 

Människors förmåga till kunskapsutveckling och deras intellektuella kapacitet ur ett 

sociokulturellt perspektiv betraktas inte vara begränsad till de kognitiva och biologiska 

förutsättningar de föds med (Säljö, 2000). Det betyder dock inte att lärande enbart uppfattas 

vara kopplat till en social praktik eller att människors kognitiva utveckling uppfattas som 

oviktig för kunskapsutvecklingen, utan att fokus i första hand är förlagt till vad människor lär 

sig i egenskap av kulturella och sociala individer i samspel med andra människor (a.a.). 

 

Söderbergh (1982) menar i linje med det sociokulturella perspektivet beträffande lärande i 

sociala situationer att barn lär sig det talade språket när det sker i samspel med andra. Både  

Uddén (2009) och Jederlund (2007) kopplar det sociala som något viktigt gällande barnets 

språkliga utveckling. Uddén (2009) skriver om att musikens sociala funktioner; glädje och 

gemenskap som ger stimulans till barnens talspråk. Jederlund (2007) skriver att en 

språkfrämjande musikpedagogik startar från vetskap om att alla språk utvecklas och lärs bäst i 

en aktiv social miljö.  

 

Säljö (2000) skriver att språket ger människan en unik förmåga att dela erfarenheter med andra. 

Vidare är det mänskliga språket en primär komponent för att erövra och kommunicera kunskap 

(a.a.). Det innebär att när barn kommunicerar med varandra blir barnet även delaktigt i 

kunskaper och färdigheter genom vad andra säger, andras tankegångar och hur andra ser på 
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omvärlden. Barn lär sig i olika situationer och genom olika aktiviteter ges det insikter och 

färdigheter och detta kan ske medvetet eller omedvetet beroende av vilken föreställning 

pedagogen har och hur man kommunicerar i olika situationer och aktiviteter (a.a.). Detta gör 

även att det sociokulturella perspektivet passar bra för min studie eftersom jag observerar hur 

pedagogerna i tre olika förskolor använder sång och musik ihop med kommunikation, 

interaktion och gemenskap. I likhet med Säljö (2000) visar Bjørkvold (2009) en kunskapssyn 

där barn lär genom kommunikation och interaktion med andra och det tillsammans bildas ett 

sammanhang det vill säga en helhet kring fenomen som barnen upplever (Bjørkvold, 2009). 

 

Lev Vygotskij (1896 – 1934) är en framträdande huvudperson i det sociokulturella perspektivet 

och ser kunskapsprocessen som en mediering. Det innebär att individen skapar redskap för att 

tolka och konstruera sin föreställningsvärld. Dessa redskap, artefakterna, utgör funktioner och 

kompetenser. Människan använder artefakterna som fysiska och intellektuella resurser i de 

situationer som lärande och utveckling sker. Språket är en artefakt och är en funktion som gör 

att människan kan skapa mening genom att lagra kunskaper, erfarenheter samt förståelse. Säljö, 

(2000) beskriver enligt Vygotskijs tanke att människor är i ständig utveckling och förändring. 

Människan kan med kunskapsredskap och med stöd av sina tidigare insikter appropriera till nya 

former av redskap. Vygotskij ser på utveckling som produkter av barnets sociala samspel med 

bland annat lärare. Det vill säga att utveckling och utbildning går hand i hand och på grund av 

detta är det mycket viktigt hur pedagoger förhåller sig till barnets utveckling och lärande. Han 

menade att utan social kommunikation sker ingen utveckling av vare sig språk eller tänkande 

(Vygotskij, 2007).  

 

Lärandet skall enligt Lpfö98 grundas på både samspel mellan vuxna och barn samt att barn lär 

av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del av utveckling och lärande samt att 

barnen ska få vägledning och stimulans av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin 

kompetens, utveckla nya kunskaper och insikter (Lärarboken, 2008). Detta är i linje med det 

som är Vygotskijs tankegång om den proximala utvecklingszonen, det vill säga att barnets 

utveckling är resultat av samspel med någon som är mer kunnig. Det som barnet kan göra i 

samarbete kommer det senare kunna utföra på egen hand (Vygotskij, 2007, Hwang & Nilsson, 

2003). Vygotskij menade att vi lär oss genom samverkan med andra och genom att pröva sin 

förmåga. Han menade att vuxna ska fungera som en byggnadsställning, vi ska stödja och främja 

barnets inlärning och utveckling genom att sätta upp nya men uppnåeliga mål (a.a.). Språket 

föregår tanken menade Vygotskij då språket börjar med en reglerande funktion som successivt 

blir till ett redskap för tänkandet (Hwang & Nilsson, 2003). En av språkets funktioner är att ge 

stöd till barnet så det kan avskilja vad som sker här och nu. En annan funktion språket har är att 

det ger barnet möjlighet att delta i sociala samspel och i till exempel fysiska samtal med andra 

och sig själv. Dialog med sig själv, sitt inre, utvecklar på detta sätt tänkandet (a.a.).  

Några begrepp 

Musicerande situationer avser i min studie de situationer som förekom på förskolorna gällande 

sång och musik, planerade och oplanerade, till exempel olika samlingar och aktiviteter.  

 

Begreppet musisk pedagogik omfattar begreppen musikaliska aktiviteter och musisk lek. Dessa 

tre begrepp avser hur musik och sång används i förskolans dagliga arbete, dess innehåll och 

förekomst (Uddén, 2009, Jederlund, 2007). Musisk kommunikation används som ett redskap 
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inom musisk pedagogik och musisk lek (Uddén, 2001,2009). Musisk kommunikation innebär 

att pedagogerna vardagssjunger tillsammans med barnen vid musisk aktivitet och musisk lek.  

Begreppen musikaliska aktiviteter, musik lek och musisk kommunikation omfattas i min text av 

olika musicerade situationer/inslag.  

 

För att avgränsa mig med musisk pedagogik använder jag mig av Uddéns definition av musisk 

pedagogik, som hon beskriver som ett didaktiskt kommunikationsfält i förskolan, och hennes 

begreppspreciseringar av musisk, musisk lek och musisk kommunikation. När jag analyserar 

min empiri tar jag del av Uddéns begrepp musisk pedagogik. Detta begrepp ryms inom de 

förekommande musicerande situationerna i min studie. 

 

Begreppen engagemang, intresse och glädje avser pedagogens förhållningssätt i musicerande 

situationer tillsammans med barn. Pedagogens intresse och engagemang bör uttryckas med 

genuin glädje och ett aktivt engagemang genom att berätta och vara tydlig på olika sätt till 

exempel genom kroppsspråk. Både Jederlund (2007) och Vesterlund (2003) menar att 

engagemang, intresse och glädje är mycket viktiga komponenter för vad som ger mening i en 

musikalisk situation eftersom barnen engagerar sig då i musiken och att barnen kan uppleva den 

som meningsfull. Annars kan barnen uppleva att situationen är slentrianmässig. Sundin (1995) 

menar att om förskolläraren själv tycker om att sjunga och gör det med glädje och inlevelse, så 

överförs denna känsla för musik till barnen på ett lustfyllt sätt. Dessa begrepp blir relevanta för 

min studie av de förekommande musicerande situationerna som observerades.  

 

Inom det sociokulturella perspektivet är Vygotskijs begrepp den proximala utvecklingszonen ett 

viktigt begrepp. Den proximala utvecklingszonen innebär att ett barn kan få stöd av någon mer 

kunnig person för att få kunskap om något för att kunna utföra det själv (Vygotskij, 2007). 

I det sociokulturella perspektivet är samspel betydande. Samspelet med kollektiva resurser ses 

som väsentligt för människans handling, tänkande och lärande samt för hur människan tolkar 

omvärlden. Vygotskij menade att barnet utvecklas från det sociala till det individuella. Det vill 

säga att barnet först utvecklar sitt språk tillsammans med sin omgivning för att sedan utveckla 

ett inre språk genom sina tankar (Vygotskij, 2007, Säljö, 2000). Dessa två förekommande 

begrepp inom det sociokulturella perspektivet är relevanta då de också ryms inom de 

förekommande musicerande situationerna i min studie. 

Kapitel 4 Metod 

I detta kapitel presenteras hur jag gått tillväga när jag har beskrivit, analyserat och diskuterat 

min empiri. Jag kommer först att diskutera kring metoder och urval. Vidare kommer jag att 

diskutera uppläggning, genomförande och materialbearbetning samt att resonera kring 

tillförlitlighetsfrågor och forskningsetiska principer i relevans till min studie.  

Observation 

Jag valde metodformen observation eftersom den formen, enligt Stukát (2009) är bra att 

tillämpa när man vill få fram vad människor gör. I och med denna metod kan jag observera 
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handlingar, vad någon faktiskt gör och inte bara vad de säger att de för vilket ökar 

tillförlitligheten för studien. Det är stor skillnad att ta reda på någons faktiska handlande än att 

ta reda på vad någon säger att de gör (.a.a.). Observation ger mig också, som observatör, goda 

möjligheter att titta, lyssna och registrera intryck samt att observationsstudien blir konkret och 

lätt för mig att förstå (a.a.). Detta gav ett stabilt underlag för fortsatt resonemang och 

sammanfattning.  

 

Metodformerna enkäter och intervju lämpades sig mindre för mitt syfte eftersom att jag ville 

observera pedagogernas handlingar av sång- och musikinslag i förskolans dagliga verksamhet. 

Stukát (2009) menar att enkäter och intervjuer kan dölja sanningen på det sätt att det är osäkert 

om informanter svarar ärligt . Däremot kan det vara lättare att få fram känslor i dessa metoder 

då man mest ser yttre beteenden under observationer. Intervjuer kan vara en fördel då insikter 

ges som är direkt hämtat från ett sammanhang (a.a.).   

  

Observationen jag gjorde var strukturerad vilket innebär att jag använde mig av fortlöpande 

protokoll och kontinuerligt observerade och antecknade det som skedde med mitt eget ordval i 

löpande text. Observationerna som föregick antecknades efter särskilda registreringsscheman 

(Stukát, 2009), vilket innebar att jag på förhand visste vilka situationer som var av intresse för 

studien. 

Registreringsschema 

Registreringsscheman är utformade som strukturerade spaltdokumentationer (bilaga 1). I det 

första registreringsschemat under rubrikerna planerat och oplanerat noterade genom att dra ett 

streck för varje förekommande musicerande situation. Vilket gällde om för om de var planerade 

eller oplanerade samt att jag även noterade om de förekom på förmiddagen eller eftermiddagen.  

Kriterierna för vad som är planerat är att i förskolornas olika dokument, som jag tagit del av, 

uppvisade om förskolorna planerat arbetade med musicerande situationer i sin verksamhet. De 

oplanerade var de spontan musicerande situationer som ägde rum i förskolans verksamhet vid 

min studie. 

 

I det andra av två registreringsscheman, som jag skapade, förde jag fältanteckningar gällande de 

förekommande musicerande situationernas innehåll och utformning. Fältanteckningarna och 

spaltdokumentationen som metod gav stöd till att sammanställa svaren på studiens frågor 

(Stukát, 2009). Efter varje observation gav jag tid till reflektion för att på så vis få en överblick 

av min insamlade empiri. Materialet från fältanteckningarna vid observationerna beskriver 

utformningen, innehållet och omfattningen av olika musicerande situationer på förskolorna.  

 

Enlig min bedömning har min studie både en kvalitativ och en kvantitativ del. Den kvalitativa 

delen innefattar ett särskilt registreringsschema, det vill säga en observationsmall med olika 

utvalda kategorier (bilaga1) samt de medverkande förskolornas olika styrdokument. Den 

kvantitativa delen bygger på alla observationstillfällena, antal dagar studien föregick och den 

mängd av musicerande situationer som antecknades enligt ett registreringsschema (Stukát, 

2009).  
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Urval 

Jag valde att observera tre olika förskolor för att få fram underlag till min analys. Förskolorna 

ligger alla i Stockholm och benämns med A, B och C. Förskola B och C har inget profilerat 

arbetssätt så som förskola A. Arbetssättet på förskola A är inspirerat av Reggio Emilia 

pedagogiken. Reggio Emilia pedagogiken har sitt ursprung i Italien, som främst tar fasta på 

synsinnet och det koncentrerade seendet (Uddén, 2009). Det fanns ingen tidigare privat 

koppling mellan mig och de tre olika förskolorna. Förskolorna drivs i privat respektive 

kommunal regi och har olika pedagogiska arbetssätt och inriktningar.  

  

Det var avsiktligt att ta del av förskolornas arbetsplaner och veckoscheman för att få en bredare 

och djupare syn på deras planerade musicerande inslag. Mina kriterier för att de ska vara 

planerade musicerande situationer var att de är dokumenterade i förskolornas lokala 

arbetsplaner eller veckoscheman.  

 

I inledningen av mitt arbete skriver jag om mina erfarenheter från en VFU – period som 

motiverar mitt val ifråga om ett språkutvecklingsperspektiv.  

 

Jag utförde mina observationer utifrån förskolans villkor angående vilka dagar som passade 

deras verksamhet bäst. Det innebar att jag bara kunde observera musicerade situationer vid de 

slumpmässiga dagarna som jag var där. De slumpmässiga dagarna inföll under en och samma 

vecka på respektive förskola. Förskolorna A och B hade två avdelningar och förskola C hade tre 

avdelningar. Jag var medveten om svårigheten med att kunna observera alla musicerande 

situationer som föregick på respektive förskola. Det innebar att jag bara kunde observera vad 

som föregick precis i den stunden på just den avdelningen. Därför valde jag att alternera, det vill 

säga gå mellan alla avdelningar på respektive förskola och observationstillfällen, för att på så 

sätt få en bredare syn på hur pedagogerna på förskolorna använde sång och musik. Jag är 

därmed medveten om att jag kan ha missat musicerande situationer som påverkar kvantiteten av 

min studie. Mitt urval av litteraturen relaterar till de aspekter, som framhålls av tidigare forskare 

och författare ifråga om sångens och musikens möjligheter, som främjar barnets språkliga 

utveckling. Under insamlingen av tidigare forskning fastnade jag för Uddéns (2001) avhandling 

Musisk pedagogik med kunskapande barn Vad Fröbel visste om visan som tolkande medel i 

barndomens studiedialog.  Att innehållet stämde överens med vad jag sökte och jag valde därför 

att använda i mitt arbete. 

Uppläggning och genomförande 

Jag tog kontakt med tre olika förskolor. Första kontakten var i form av ett telefonsamtal där jag 

gav information om syfte, förfarande och om etiska principer av min studie. Via telefonsamtalet 

kunde jag svara direkt på frågor kring studien och dialogen blev individrelaterad. Efter 

samtycke lämnade jag personligen över ett informationsbrev till respektive förskola och sedan 

ett informationsbrev som sattes upp på deras anslagstavla till föräldrarna (bilaga 2 & 3). 

Informationen i breven framhöll att materialet kommer att behandlas följdriktigt konfidentiellt 

och att de kan avbryta sin medverkan när som helst innan uppsatsen publiceras. Jag fann att 

utrymme och tid blev viktiga aspekter för min studie på grund av hänsyn till villkoret att tider 

och dagar skulle passa respektive förskolas verksamhet.  
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Innan min studie började utformade jag ett registreringsschema som bestod av två spalter med 

följande rubriker; planerade sång- och musikinslag samt oplanerade sång- och musikinslag. Ett 

registreringsschema innebär att det underlättar för mig som observatör att göra registreringar 

(Olsson och Sörensen, 2008). Fältanteckningar fördes in på registreringsschemat och sekvenser 

noterades för att underlätta den senare materialbearbetningen. Om jag hade valt att använda en 

bandspelare eller filmat vid förekommande musicerande situationer hade det från mitt 

tidsperspektiv tagit längre tid att få fram den intressanta informationen efteråt (Stukát, 2009). 

Fördelen är att jag kunde ha spelat upp den observerade situationen fler gånger och därmed göra 

observationen säkrare. Genom mitt val att använda ett registreringsschema kunde jag fylla i den 

utan att störa processen (a.a.) 

 

Stukát (2009) framhåller att om man inledningsvis har en försöksperiod bidrar det till att de 

observerade blir mer omedvetna och mindre störda av observerandet. Därav valde jag att först 

göra en mindre försöksobservation på en förskola för att se hur jag kunde genomföra 

observationerna på ett sätt som inte distraherade studiens deltagare.  

 

Ett annat ändamål för försöksobservationen var att praktisera min metod för att sedan utvärdera 

dess funktion för studien. Under min försöksobservation registrerades många musicerande 

situationer. Efter min reflektion av försöksobservationen upptäckte jag att förskolornas 

arbetsplaner och veckoscheman var avgörande för att visa vilka av de förekommande 

musicerande situationer som var planerade. Det ledde till att jag, innan genomförandet av de 

andra observationerna, läste igenom arbetsplaner och veckoscheman från respektive förskola.  

 

Observationerna genomfördes under två dagar på respektive förskola. Jag gick runt på alla 

avdelningar under varje observationstillfälle på respektive förskola. Vid observationerna kunde 

jag iaktta direkt hur pedagogerna använde sång och musik, dock kunde jag inte veta varför de 

agerade så som de gjorde i de olika musicerade situationerna. Olsson och Sörensen (2008) 

menar att direkta observationer inte betyder att man med säkerhet kan veta varför 

försökspersonerna uppför sig på ett visst sätt i en viss situation, vilket inte var mitt syfte. 

 

Efter mina observationer läste jag åter igen noggrant igenom respektive förskolas styrdokument 

av arbetsplaner och veckoscheman. För att förtydliga användes dessa dokument för att få fram 

kriterierna för de förekommande musicerande situationerna i min studie. 

Materialbearbetning 

Mina fältanteckningar som noterades i registreringsscheman och bestod av de musicerande 

situationernas utformning och innehåll. Andelen planerade musicerande situationer läste jag av 

från registreringsschemat som bestod antalet streck under kategorierna planerat och oplanerat. 

Efter varje observation sammanställde jag mina fältanteckningar genom att noga läsa noggrant 

igenom dem, renskriva dem för att slutligen summera dem. Jag gick sedan åter igenom 

arbetsplaner och veckoscheman från respektive förskola. De texter, som i förskolornas olika 

dokument, enligt mina kriterier föll inom ramen att vara planerade musicerande situationer 

sammanställdes tillsammans med resten av de sammanställda fältanteckningarna. Vilket 

redovisas i mitt resultat och analys.  
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Efter att jag arbetat igenom alla anteckningar gick jag tillbaka till mina forskningsfrågor för att 

koppla dem till mitt syfte. Jag valde därefter sekvenser från alla olika musicerande situationer, 

som förekom både planerat och oplanerat, från mitt sammanställda resultat av min studie som 

jag analyserade med hjälp av litteratur och tidigare forskning kring ämnet. De sekvenser jag 

valde skapar en tydlig helhetsbild för hur olika musicerande situationer förekom gällande 

innehåll och utförande.  

 

I analysen kopplar jag sång och musik, med hjälp av min litteraturgenomgång, till ett 

språkutvecklingsperspektiv.  Analysen ligger sedan till grund för det avslutande 

diskussionsavsnittet. 

Tillförlitlighetsfrågor 

Reliabilitet innebär enligt Stukát (2009) studiens tillförlitlighet. Det vill säga hur exakt och 

noggrann jag har varit i alla moment och om jag har arbetat utifrån ett tillförlitligt och trovärdigt 

sätt. Validitet beskriver han som studiens giltighet, ”om den mäter det som man avser att mäta” 

(a.a.). Validitet handlar därför mer om att det jag undersöker är väsentligt utifrån mitt syfte och 

mina forskningsfrågor i arbetet. Då jag vill ta reda på hur pedagogerna agerar i specifika 

situationer anser jag att observation som metodform passade. Jag ansåg inte att intervjuer var 

nödvändigt eftersom jag inte var intresserad kring hur pedagogerna tycker eller känner. I och 

med att jag använde mig av en mall med ett särskilt registreringsschema anser jag kunna öka 

validiteten eftersom det tydliggjorde mina fältanteckningar.  

 

Uppsatsens reliabilitet omfattas av mitt forskningsmaterial som inkluderas av min 

litteraturgenomgång, tidigare forskning, fältanteckningarna från observationerna, förskolornas 

arbetsplaner och veckoscheman. Om förskolornas verksamhetsplaner inte grundligt beskriver 

sina arbetssätt och om mina fältanteckningar inte stämmer överens med mina observationer 

visar det brister i studiens reliabilitet.  

 

Då jag på förhand visste vilka situationer som var intressanta och använde mig av ett 

registreringsschema med tydliga spalter kan visst material ha fallit bort. Detta beror på att när 

jag renskrev och sammanställde mina fältanteckningar visade det sig att dessa ibland var 

svårtydiga och därmed blev resultatet inte korrekt summerade. För mig innebar det 

reliabilitetens omfattning för mitt arbete minskade.  

Etiska aspekter  

Jag har varit mycket mån om att vara tydlig kring etiska aspekter. Förskolorna kontaktades per 

brev. Brevet informerade om studiens syfte och tillvägagångssätt och upplyste att deltagandet 

var frivilligt och konfidentiellt samt att de kunde avbryta sin medverkan innan uppsatsen 

publicerades, om så önskades. Allt i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer.  

 

Mina informationsbrev kopplas till informationskravet som omfattas av att man tydligt 

beskriver studiens syfte och tillvägagångssätt för observationers deltagare. Samtyckeskravet 

innebär att deltagarna i min studie själva bestämmer över sin medverkan. Förskolorna har rätt 

att bestämma om, hur länge och vilka villkor som ska gälla deras deltagande. Detta styrde vilka 

dagar som min studie genomfördes på.  
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Kapitel 5 Resultat och analys 

Det presenterade resultatet är en sammanfattning av mina fältanteckningar vid observationer på 

de tre olika förskolorna, samt deras arbetsplaner och veckoscheman. Jag har valt att presentera 

varje förskolas resultat var för sig som följs av en analys. 

  

Notera att analysen även innehåller flera olika sekvenser av musicerande situationer som 

förekom på förskolorna. Detta för skapa en helhetsbild för läsaren. Notera även att resultatet 

från förskolornas arbetsplaner och veckoscheman analyseras i relation till om de förekommande 

musicerande situationerna var planerade eller oplanerade.  

 

Ytterligare analys följer gällande de musicerande situationernas innehåll och utförande relaterat 

till musisk pedagogik samt till ett sociokulturellt perspektiv.  

Förskola A 

Observation tillfällena på förskola A omfattades av totalt åtta musicerande situationer som alla 

var oplanerade. 

 

Dag 1 

Under första dagen observerade jag två oplanerade sång- och musik inslag på förmiddagen och 

två oplanerade inslag på eftermiddagen.  

 

Det första oplanerade inslaget var initierat av ett barn som går fram till en pedagog och säger 

upprepande ordet; musik. Pedagogen frågar då barnet om det vill lyssna till musik men får inget 

svar. Barnet fortsätter att säga ordet musik och pekar på en CD- spelare som står på en hylla. 

Pedagogen sätter då på musik och barnet ser mycket nöjd ut. Ett annat oplanerat inslag var 

innan lunch, en pedagog säger till alla barn att de ska ha sångsamling. De sjunger en namnsång 

som innehåller namnen på alla barn. Sedan bestämmer pedagogen turordningen för vilket barn 

som får ta en figur ur en påse. Figurerna i påsen symboliserar olika sånger. De sjunger sånger 

med eller utan rörelser och avslutar med en matsång. Under sångsamlingen visar pedagogen ett 

mindre aktivt engagemang genom att visa ointresse i situationen. Till exempel sjöng pedagogen 

utan att göra rörelser, som egentligen hörde till sången. 

 

På eftermiddagen efter lunch sätter en pedagog på instrumental musik till de yngsta barnen som 

hade sovvila. Musiken spelades under hela tiden medan barnen sov. Efter vilan börjar ett barn 

hoppa på stora kuddar som ligger på golvet. Hon stannar upp och tittar på Cd- spelaren och 

pekar. Detta uppmärksammades av en pedagog som säger; ”Aha, du vill lyssna på musik”. 

Pedagogen sätter på en CD-skiva med färdiga barnsånger.  

Dag 2 

Under dag 2 observerade jag fyra oplanerade sång- och musikinslag.  

Den första observationen var ute på deras gård där en pedagog initierade till en musikaktivitet. 

Den omfattades av att barnen gick balansgång på plankor som pedagogen anordnat. Pedagogen 

tog initiativ till sången; En elefant balanserade. Den mottogs med entusiasm och glädje från 
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barnen. Barnen sjöng medan de gick balansgång och pedagogen medverkade genom att sjunga 

med och stödja de barn som behövde det för att hålla balansen.  

 

Ett oplanerat sång- och musikinslag visades sig vara en samling innan lunch. En pedagog satt 

tillsammans med en barngrupp. Barnen valde sånger från en påse i likhet med sångsamlingen 

som förekom under dag 1. Pedagogen bestämde åter turordningen av vilket barn som fick välja 

sånger. Pedagogen var även vid detta tillfälle mindre engagerad i situationen. Barnen 

medverkade mindre aktivt i sitt deltagande och visade ett mindre intresse för sångsamlingen 

genom att inte sjunga med och genom att gå iväg och avbryta sitt medverkande.  

Efter lunch satte en pedagog på instrumental musik när de yngsta barnen skulle sova, tillika dag 

1. På eftermiddagen spelades det färdiga visor i bakgrunden medan barnen i rummet lekte. 

 

Arbetsplan och veckoschema 

Förskola A är en Reggio Emilia inspirerad förskola. I deras arbetsplan beskriver de att deras 

arbetssätt förhåller sig till att arbeta med olika projekt med ett utforskande arbetssätt som de 

beskriver i sin arbetsplan. Deras grundstruktur för veckan ger en överblick av veckans fasta 

inslag. Inget av de inslagen som står skrivna där antyder att de använder sig av sång- och 

musikinslag. I verksamhetsplanen presenterar de olika grupper som de delat in barnen i. De 

skriver att en barngrupp samlas innan lunch för en samling då de kommer att sjunga olika 

sånger. Just den samlingen med den gruppen barn observerades inte vid mina 

observationstillfällen på förskolan. 

Analys av förskola A 

I en musicerande situation på förskola A, då en pedagog tog initiativ till en musikaktivitet ute på 

gården, observerade jag hur begreppet balans i sången (En elefant balanserade) konkretiseras 

och förtydligas genom att barnen utövar och sjunger visans begrepp balansera. Detta medför 

stimulans för barnen att lära sig språk genom att öva på att urskilja och producera ljud med sin 

röst och hitta pulsen i musiken och sången. Jederlund (2007) menar att när ett barn hittar pulsen 

i musik och sång, samtidigt tar ett stort steg i sin talspråksutveckling. Genom att sjunga 

stimuleras även rytm- och melodikänsla, som är grundläggande för talförmågan (Uddholm, 

1993, Svensson, 2008). Det är viktigt att pedagoger är tydliga vid musicerandet tillsammans 

med barn. Det vill säga att alltid förtydliga visans språk och begrepp eftersom det stimulerar 

barnen till att lära sig ett gott verbalt språk menar Uddén (2009). Pedagogen förevisar detta i 

den här situationen från förskola A genom att vara tydlig med både språk och begrepp.  

 

Gemensamt för dag 1 och dag 2 var att pedagogerna satte på musik till de yngsta barnen när de 

skulle sova. Att sätta på musik till barnen att lyssna på när de ska sova ger en lugnande och 

sömngivande effekt. Vilket kommer att påverka barnens förhållande till musiken. Sundin (1995) 

menar att innan barnet uppnått tvåårsåldern utvecklas barnets grundläggande musikaliska 

utveckling och under den perioden avgörs det även om barnet förknippar det med trygghet och 

glädje eller otrygghet och olust.  

 

Sångsamlingen under dag 2 då jag observerade att barnen förehöll vara mindre aktiva deltagare 

genom att inte sjunga och gå iväg och avbryta sin deltagande. Vilket relaterar till att barnen 

uppfattar att den musikaliska situationen blir slentrianmässig eftersom att pedagogen som 

närvarade inte visade intresse och engagemang i situationen. Detta relaterar till Jederlund (2007) 
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som menar att barn kan känna att den musikaliska situationen blir slentrianmässig om inte ett 

eget personligt intresse visas av pedagogen. Han anser att det är viktigt att pedagoger har ett 

genuint och engagerat uppsåt eftersom det ger mening för barnen i en musikalisk situation (a.a.).  

Förskola B 

Observation tillfällena visade att på förskola B förekom totalt sex musicerande situationer, tre 

planerade respektive tre oplanerade musikinslag. 

 

Dag 1 

Under dag 1 observerade jag två planerade och tre oplanerade musikinslag under första dagen. 

 

Det ena planerade inslaget bestod av att en pedagog tillsammans med en grupp om sju barn 

hade vad de kallar för ”gympa”. ”Gympan” omfattade sånger och musikinslag med rörelser att 

dansa och röra sig till. Under ”gympan” medverkade inte pedagogen i aktiviteterna utom där det 

behövdes att pedagogen hjälpte till med något redskap. Barnen var inte aktiva deltagare under 

aktiviteten och en del barn yttrade att de inte ville delta. Ett annat planerat inslag var en samling 

innan lunch då två pedagoger tillsammans med barngruppen sjöng sånger och visor. En del av 

sångerna omfattades även av rörelser tillsammans med det sjungna ordet. Alla barn och 

pedagoger var synligt aktiva deltagare genom att de alla sjöng med glädje och engagemang. 

Sångerna valdes efter önskemål av olika barn i gruppen.  

 

Det visade det sig att de oplanerade sång- och musikinslagen hade en varierande utformning. En 

musicerande situation under första dagen var att tre flickor samtliga fem år spontant tillsammans 

började sjunga den vinnande låten i melodifestivalen medan de åt frukt. En liknande situation 

uppstod när samma barn satt runt ett bord och ritade. Pedagogen som var närvarande 

uppmuntrade dem genom att heja på flickorna till att sjunga mera. Pedagogen sa att barnen är så 

inspirerade utav melodifestivalen. Den sista oplanerade situationen på förskola B var när en 

pedagog spontant började spela piano medan barnen som befann sig i rummet byggde med 

Duplo.  

 

Dag 2 

Den andra dagen visade sig innehålla ett planerat sång- och musikinslag. 

 

Det planerade inslaget var när en pedagog med sju barn hade sin gruppaktivitet som bestod av 

”gympa”. Innehållet var detsamma som för den första dagen då en annan barngrupp hade 

samma aktivitet. Det som skilde mellan dag ett och dag två var att barnen var mycket mer aktiva 

deltagare i början. Pedagogen uppmärksammade att barnens intresse med tiden blev allt mindre 

vilket resulterade i att de slutade att delta. Pedagogen valde då att avbryta aktiviteten. 

 

Arbetsplan och veckoschema 

Det står skrivet i förskolan B’s veckoschema, att de har en planerad sångsamling i 

verksamhetsplanen där det även står skrivet att en pedagog kommer att kompa på gitarr till 

sång- och musikaktiviteterna som utövas där. Verksamhetsplanen och veckoschemat redogör att 

de arbetar med barnen i mindre grupper. En av grupperna har ”gympa” som aktivitet en gång i 

veckan. Där står det även beskrivet att ”gympan” omfattas av bland annat sång- och danslekar. 
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Detta bekräftar mina observationer under de dagar jag var där då dessa planerade sång- och 

musikinslag inträffade. 

Analys av förskola B 

Pedagogen på förskola B visade inget engagemang, intresse eller glädje genom att vara passiv 

under ”gympan” och endast medverkade när pedagogen behövde hjälpa till med något redskap. 

Även under dag 2 visade inte pedagogen intresse eller engagemang i den musicerande 

situationen vilket senare ledde till att den avbröts eftersom att även barnens intresse blev under 

tiden allt mindre. Detta innebär att ”gympan” blir mindre meningsfull för barnen då ett genuint 

och engagerat uppsåt ger mening för barnen i musikaliska situationer menar Jederlund (2007). 

Pedagogen i den här sekvensen medför en risk beträffande språkfrämjandet. Det vill säga att 

risken är med pedagogens mindre visade engagemang, intresse och glädje gör att det språkliga 

får ett begränsat spelrum som på så sätt leder till att musikpedagogiken brister i sitt 

språkfrämjande. Om förskolläraren själv tycker om att sjunga och gör det med glädje och 

inlevelse, så överförs denna känsla för musik till barnen på ett lustfyllt sätt (Sundin, 1995).  

 

Om pedagogen som närvarade vid ”gympan” hade uttryckt ett genuint intresse, aktivt 

engagemang och glädje i situationen hade även barnen således uppvisat samma genuina uttryck. 

Detta relaterar till Jederlund (2007), som anser att det är viktigt att pedagoger har ett genuint 

och engagerat uppsåt eftersom det ger mening för barnen i en musikalisk situation. Han menar 

att barn kan känna att den musikaliska situationen blir slentrianmässig om inte ett eget 

personligt intresse visas av pedagogen. En utveckling av musikspråket som innehåller glädje 

och lust påverkar talspråksutvecklingen (a.a.). 

 

Under dag 1 uttryckte tre flickor genom spontansång den vinnande låten i melodifestivalen 

medan de åt frukt. I den spontana sången nyttjar flickorna möjligheterna att obegränsat leka med 

språket och dess funktioner som innehåller liknande funktioner som talspråket, då det är ett sätt 

att uttrycka sig och förmedla kunskap (Sundin, 1995., Bjørkvold, 2009). Spontansången går att 

sammankoppla till barnens omgivning eftersom det de uttrycker i spontansången är beroende av 

just deras omgivning menar Bjørkvold (2009). Spontansången är relaterat till förskolans -, 

hemmets -, och samhällets miljö och på detta sätt är pedagogens roll viktig och för att det 

relaterar till vad barnen i min studie uttrycker i sin spontansång. Uppmuntran och engagemang 

från pedagoger genom att stimulera barnen med texter och melodier skapar möjligheter för att 

utveckla barnens sångspråkliga förmåga och vad de uttrycker genom spontansång.  

Förskola C 

Mina observationer på förskola C innehöll sammanlagt nio musicerande situationer, tre 

planerade och sex oplanerade sång- och musikinslag. 

 

Dag 1 

Första dagen observerades två planerade och två oplanerade sång- och musikinslag.  

 

Det första planerade inslagets utformning visade sig vara då två pedagoger tillsammans med 

femton barn hade vad de kallar för ”gympa”. Till deras ”gympa” användes en CD-skiva som 

innehöll färdiga sånger med temat ”gympa”. Alla sångerna på CD- skivan relaterade till olika 
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rörelser som barnen tillsammans med pedagogerna utförde. Barnen och pedagogerna var aktivt 

deltagande hela tiden genom att sjunga med i sångerna och utförde rörelserna med glädje. Alla 

verkade vara mycket intresserade och engagerade under hela aktiviteten. Flera av barnen ropade 

på sina kamrater att de skulle titta på varandra. Pedagogernas deltagande skilde sig inte från 

barnens. De som kunde sjöng med i texten till sångerna. Det andra planerade inslaget var under 

en samling innan lunch. En pedagog tillsammans med åtta barn satt samlade i en ring. De sjöng 

en namnsång och sedan sånger som alla var relaterade till våren. En flicka med utländskt påbrå 

ville sjunga en sång på ett annat språk än svenska. Pedagogen lät flickan göra det. Sedan lät 

pedagogen flickan reflektera över sången och återberätta vad den handlade om. Pedagogen 

frågade även de andra barnen om vad de trodde sången handlade om. Sedan berättade flickan 

som sjungit sången att den handlade om en gubbe med skägg som hade röda stövlar och att 

gubben kom med paket.   

 

Det första oplanerade inslag bestod av att en pedagog spelade upp vissång för de minsta barnen 

när det var dags för dem att vakna efter deras vila. Det var blandade sånger som till exempel 

Pippi Långstrump. Det andra oplanerade inslaget var då pedagogerna satte på en ny CD-skiva, 

innehållande musik och sång med rytmiska färdiga sånger. Barnen i närheten sprang fram och 

började genast entusiastiskt hänga med i sångerna och rörelserna. 

Dag 2 

Andra dagen innehöll ett planerat sång- och musikinslag och fyra oplanerade inslag.  

Den planerade musicerande situationen visade sig vara en stor gemensam sångsamling med alla 

barn och pedagoger på förskolan. Tema för sångsamlingen var våren och de använde sig av 

sångkort som alla innehöll sånger relaterat till våren. En av sångerna handlade om årstiderna 

som innehöll en ramsa med månaderna. En av pedagogerna spelade gitarr till sångerna och 

bestämde även vem av barnen som skulle få gå fram och välja ett sångkort. Pedagogerna var 

aktivt medverkande i alla sångerna och visade med glädje ett stort intresse och engagemang. 

Barnen var mycket synligt aktiva deltagare under sångsamlingen och sjöng med glädje och 

entusiasm. Under sångsamlingen var det två barn som framförde sången; Lilla snigel akta dig, 

på polska.  

 

I följande text beskriver jag de oplanerade inslagen av sång och musik. Efter gemensamma 

sångsamlingen fortsatte en pedagog att sjunga och flera barn började då spontant att sjunga med. 

Efter vilan satte en pedagog på bakgrundsmusik till barnen som lekte i rummet. Ett annat inslag 

var när en liten flicka på två år tydligt visade genom att göra tecken med fingrarna till en 

pedagog att hon ville sjunga Imse vimse spindel. Det ledde till att pedagogen sjöng och gjorde 

rörelserna till tillsammans med barnet. Ytterligare en oplanerad händelse var då musik spelades 

i bakgrunden medan barnen lekte.  

 

Arbetsplan och veckoschema 

I veckoschemat från förskola C står det inplanerat två sång- och musikinslag, dessa var 

gemensam sångsamling samt gymnastik. Innehållet av dessa kunde jag ta del av under mina 

observationer som båda innehöll sång- och musikinslag av varierat slag. Pedagogerna använde 

sång med och utan rörelser samt en färdig CD-skiva med temat ”gympa” och alla sångerna var 

avsedda till att sjunga och röra sig till musiken. I deras arbetsplan, under deras mål angående 

utveckling och lärande, betonar de att förskolan kommer att arbeta med att barnen ska få 

uttrycka sig i sång och musik. 
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Analys av förskola C 

Resultatet visar att visor och ramsor förekom på alla tre förskolorna.  

 

Orden i ramsan behandlar olika musikaliska drag som betoning, rytm, fraslängd och intonation 

och kan på detta sätt främja barnens språkliga medvetenhet menar Waterson (2002). Hennes 

studier har visat att just barnsramsor har inverkan på språkets utveckling genom att barnen leker 

med sin röst med ramsorna. På detta sätt främjas förmågan att tala sammanhängande och under 

längre stunder med ett utökat ordförråd.  Detta kopplas till de namnsånger jag observerade, som 

ett konkret exempel, vid sångsamlingarna på förskolorna A och C, eftersom de sångerna 

omfattades av både barnens namn och en ramsa. På förskola C utfördes även en ramsa som 

omfattade alla månadernas namn. Ramsorna gynnar barnens prosodiska sinne och det leder till 

att barnen utökar sin förmåga till att dela upp längre språkenheter i mindre beståndsdelar genom 

ord, stavelser och språkljud. Språkutvecklingen tar sin början i rytmen och klangen i barns egna 

namn, rim och ramsor och enkla barnsånger menade Orff (refererad genom Vesterlund, 2003).  

 

Visorna och ramsorna utfördes av både pedagoger och barn. Genom att sjunga repeterar, 

förändrar och provar barn olika ordljud som främjar deras språkutveckling. Detta är exempel på 

att arbeta med ljudet och pulsen i sången och musiken, vilket främjar barnen att utveckla sin 

förmåga att tillägna sig visor, ramsor och gester samt att öva sin förmåga till att synkronisera 

rytm, ton och språk (Jederlund, 2007). Detta är viktigt i språkinlärningssammanhang och 

Jederlund (2007) kallar det för ”sånglig skaparverkstad”. Med hjälp av att barnen sjunger visor 

och ramsor främjas det deras förmåga till att lära sig det svenska språkets rytm, klang och 

melodi. Visor och ramsor ökar barns förmåga att urskilja och producera ljud med sin röst samt 

ger stöd åt barnets talspråksutveckling. En tydlig rytm så som namn- och månadssången i min 

studie hade bidrar till att barnen har lättare att minnas ord och text. Vesterlund (2003) menar att 

det finns en språkmelodi i alla språk och att arbeta med rim och ramsor leder till att barn lättare 

hittar språkets rytm.  

 

Sångerna ökar även barnens ordförråd och begrepp samt förståelsen av olika kontexter och 

berättelser (Jederlund, 2007, Vesterlund, 2003). Uddén (2009) framhåller i likhet med Jederlund 

(2007) att visor och ramsor främjar barnets språkutveckling genom att tillsammans med andra 

delta och utföra visor och ramsor sker det samtidigt kontinuerlig minneslagring av toner och ord 

som ljudbilder. De olika texterna i sångerna, som förekom i min studie, har även betydelse för 

barns språkutveckling då texterna ger underlag för barnen till att berika samtal och ny 

språkförståelse. Jederlund (2007) menar att sången kan ses som en startpunkt för talspråket, 

bland annat genom sångtexterna som bidrar till att barnen får möjlighet till att möta nya ord. Det 

leder till en språklig variation (a.a.).  

 

Förskola C hade lika som förskola B ”gympa” innehållande musik, sång och rörelse. Till 

skillnad till pedagogen på förskola B visar pedagogerna på förskola C ett aktivt medverkande i 

situationen och de visade med glädje ett stort engagemang och intresse. Det visar hur 

pedagogens eget deltagande i aktiviteten är av stor betydelse då pedagogen är barnens förebild i 

sång och musikleken. Barn lär sig språk i samspel med andra vuxna och barn och att språket blir 

meningsfullt när de får respons på det de uttrycker (Jederlund, 2002, Uddén, 2009). Barns 

ordförråd är inte lika stora som vuxnas, och därför kan musiken vara ett stöd för dem att 

uttrycka sig. Det är därför mycket viktigt att förskolepedagoger fungerar som engagerade 
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medmusikanter, eller som Uddén (2001) kallar det, muser, som sjunger, rimmar och dansar med 

barnen. Den levande sångens och musikens sociala glädje och gemenskap i samband med 

barnens koncentration av deras tanke- och språkförmåga tillvaratas genom att pedagoger sjunger 

med när de musicerar tillsammans med barn, vilket jag tidigare i kapitlet har relaterat till mina 

observationer. En musisk pedagog tillvaratar glädjen och gemenskapen samt den kraft som finns 

för barnens tanke- och språkförmåga (Jederlund, 2007., Uddén, 2009., Vesterlund., 2003).  

Förskolornas arbetsplaner och veckoscheman 

samt planerat och oplanerat  

Resultatet från min studie visar att det förekom olika musicerande situationer på alla tre 

förskolorna både planerat och oplanerat. Dessa situationer varierade gällande utformning och 

innehåll och var initierade av både barn och vuxna. Av totalt 22 stycken musicerande situationer 

var andelen planerade situationer utifrån mina kriterier 36 %. Gemensamt för alla tre 

förskolorna var att det förekom sångsamling som en musicerande situation. Två av tre förskolor 

hade ”gympa” som en planerad aktivitet, innehållande sång och musik.  

 

Förskola A skriver i sin arbetsplan att de har en planerad sångsamling tillsammans med en 

specifik barngrupp, då de sjunger sånger. Denna sångsamling förekom inte under mina 

observationer.  

 

Förskola B skriver i sin arbetsplan om planerad sångsamling, där en pedagog ackompanjerar till 

sångerna på gitarr. I arbetsplanen ingår även en aktivitet som innehåller sång- och danslekar. 

 

I arbetsplanen för förskola C står det att de har gemensamma sångsamlingar och gymnastik. I ett 

av förskolans mål, angående utveckling och lärande, framhålls att förskolan kommer att arbeta 

med att barnen ska få uttrycka sig i sång och musik. 

 

Ingen av förskolorna skrev i sina arbetsplaner eller veckoscheman om planerade musicerande 

aktiviteter i syfte om att främja barnets språkutveckling.  

 

De planerade aktiviteterna som stod i förskolornas olika dokument var sångsamlingar och 

”gympa”. Genom att förskolorna planerade musikaktiviteter ger det stöd till barnens 

musikutveckling och möjligheter till lärande. Planering av aktiviteter bidrar även till att 

pedagogerna kan förberedas för olika impulsiva inslag som kan uppstå under musiktillfällena 

tillsammans med barn. Sundin (1995) framhåller att förskolan bör planera och skapa tillfällen 

som innehåller musik som därför främjar barnets möjligheter till lärande.  

 

Uddén(2009), Uddholm (2008) och Bjørkvold, (2009) framhåller att det givits mindre utrymme 

för musikundervisning och att det finns ytterst få möjligheter att musik som ämne riktas in i 

lärarutbildningen. Att det inte är obligatoriskt med musik i lärarutbildningen leder till att 

pedagoger inte får förmågan att överföra kunskap med de rätta verktygen och att det på så sätt 

sänker pedagogernas självförtroende kring ämnet musik. Sundins (1982) studie visade att 

förskollärare är osäkra inför sång och musik som ämnen vilket medför att förskollärarna 

arbetade mindre än vad de hade tänkt sig. Aspekterna på musik som ämne i lärarutbildningen 



 

 31 

och pedagogernas osäkerhet för sång och musik som ämnen sammankopplas till min studie då 

detta påverkar pedagogerna och förekomsten av de musicerande situationerna.  

 

En annan aspekt som påverkar musicerande i förskolan framhåller Uddén (2001) är att musisk 

fostran påverkat förskolornas pedagogik i relation till förskolans läroplan. Hon menar att även 

fast musisk fostran funnits i årtionden så har den inte behandlats av läroplansutredare. Detta 

tyder på att musikens och sångens möjligheter för barnets språkutveckling som ämnen inte 

tydliggörs i förskolans läroplan och påverkar således förskolornas pedagogik. Detta gäller även 

dessa ämnens innehåll och genomförande menar Uddén (2001).  

Musicerande situationer gällande musisk 

pedagogik  

När pedagoger väver in visan naturligt i den dagliga verksamheten uttrycker de sig genom 

musisk kommunikation, som ett stöd, för att stimulera barns allsidiga lärande. Musisk 

kommunikation är ett redskap inom en musisk pedagogik, menar Uddén (2001). Min Studie 

framhåller inte huruvida om pedagogerna medvetet använde musisk kommunikation för att 

naturligt väva in musisk lek i sin dagliga verksamhet. Detta sker om pedagoger inser att det är 

naturligt att sjunga, klappa, röra sig rytmiskt och dansa utan att ställa höga estetiska krav på sig 

själva (a.a.). Det går att applicera begreppet musisk kommunikation på pedagogerna i min studie 

eftersom resultatet visar att de vardagssjunger tillsammans med barn vid olika förekommande 

musiska aktiviteter. 

 

Musisk pedagogik omfattar musisk lek innehållande olika musik- aktiviteter/situationer (Uddén, 

2001). Det går att tillämpa Uddéns begrepps definition av musisk pedagogik på resultatet av 

min studie genom att de förekommande musicerande situationerna på respektive förskola 

innehöll till exempel lekar, lyssna på musik och sång, rörelse och sociala samspel. Exempel på 

sådana aktiviteter var sångsamlingar och rytmiska aktiviteter. Detta leder till att barnen tillägnar 

sig språket i sin helhet, menar Uddén (2009). 

 

Då en pedagog på förskola A tog initiativ till en musikaktivitet ute på gården, visar det att 

pedagogen tydligt använder musisk pedagogik. Musisk pedagogik omfattas av att förhålla sig 

med en språklig och lekande hållning menar Uddén (2009) precis så som pedagogen på förskola 

A förhöll sig i den musicerande situationen. På detta sätt möts barn i deras egna sätt att lära 

(Uddén, 2009). 

Den proximala utvecklingszonen och 

betydelsen med socialt samspel ur ett 

sociokulturellt perspektiv 

Inom det sociokulturella perspektivet tillägnas barn kunskap och färdigheter genom att 

kommunicera med varandra (Säljö, 2000). Det sker både medvetet eller omedvetet beroende av 

vilken föreställning pedagogen har och hur man kommunicerar i olika situationer (a.a.). Det går 

att relatera till mitt resultat, som visar, att pedagogerna hade olika förhållningssätt i de olika 

musicerande situationerna men att det ej visar om det var medvetet eller omedvetet av den 
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enskilda pedagogen. Detta tolkar jag visar en viss medvetenhet av pedagogerna då en del av de 

musicerande situationer var planerade då dessa beskrevs i förskolornas olika styrdokument.  

 

Musicerande situationer gav barnen i min studie möjlighet att använda och utveckla sin 

språkliga förmåga i samspel med varandra. Inom det sociokulturella perspektivet lär sig barnen i 

egenskap av att vara kulturella och sociala varelser samt att genom samspel med andra 

människor ordna sig i olika former av kollektiva verksamheter samt utveckla och använda 

redskap av fysisk och språklig natur (Säljö, 2000). Detta i likhet med vad som karaktäriseras av 

en musisk fostran som gynnar en pedagogik utifrån samspel där språkliga processer är 

väsentliga (Seidenfaden, 1958 refererad i Uddén, 2001). Vygotskij menar att språket utvecklas 

utifrån det sociala (Säljö, 2000). I samspelet med varandra får barnen alltså möjligheter att 

utvecklas socialt av sång och musik, vilket då Vygotskij menar utvecklar språket. I Lpfö98 

refererat i Lärarboken (2008), betonas att lärandet ska baseras på samspel och att barn lär sig av 

varandra. 

 

En flicka på förskola C visade genom gester att hon ville sjunga Imse vimse spindel. En 

pedagog uppmärksammade henne och utförde sången tillsammans med flickan. Exemplet 

skildrar både samspel och den proximala utvecklingszonen. Det vill säga, genom samspelet 

mellan pedagog och barn ges möjlighet till att få tillägna sig kunskap från någon som redan kan. 

Vygotskij menar att barnets utveckling sker genom samspel med någon mer kunnig, vilket inger 

betydelsen för den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2000). 

 

Vid ett annat tillfälle på förskola C var det en flicka som först sjöng en sång på ett annat språk 

och som sedan fick hon berätta vad den handlade om för pedagogen och barnen som var 

närvarande. Reflektion ingår i den språkliga processen och det är viktigt att pedagoger ger 

utrymme till att låta barn förstå och förklara sig vid musikaktiviteter menar Sundin (1995). När 

barnet berättar om sin musikupplevelse som det erfar i barngruppen, lär sig barnet att språka 

tillsammans med andra. Barn behöver i och med det engagerade samtalspartners, kamrater och 

musikanter (a.a.). Språket får en innebörd menar Sundin (1995) eftersom det barnet uttrycker 

upplevs som meningsfullt genom att få respons från samtalspartners, som mitt exempel från 

förskola C, utgörs av pedagogen och de andra barnen. Även här går det att applicera Vygotskijs 

begrepp den proximala utvecklingszonen eftersom tillfället skapade att barnen lärde sig språka 

tillsammans med stöd av varandra. Reflektion ger möjligheter till att barnen lär sig kunna sätta 

ord på det upplevda och att få dela det med andra. Reflektion är också en viktig företeelse när 

pedagogen ska ta reda på var barnet står i sin lärprocess. Det ger även stöd åt pedagogen för att 

kunna arbeta vidare med barnets utveckling (Jederlund, 2007, Sundin, 1995).   

 

Alla musicerande situationer skedde i sociala samspel mellan pedagoger och barn samt mellan 

barn och barn. Pedagoger i kommunikativt samspel med barn främjar deras 

kommunikationsförmåga. Detta menade Vygotskij som ansåg att det sker ingen utveckling av 

språk eller tänkande utan social kommunikation (Vygotskij, 2007). I det sociokulturella 

perspektivet skapas språkliga verktyg. Dessa verktyg förs vidare genom kommunikation och 

sociala samspel och är grundläggande att ha tillgång till och använda när vi ska förstå och agera 

i vår omvärld (Säljö, 2000). Pedagogerna som medverkade i min studie stärker barnens talspråk 

i de musicerande situationerna då barnen kommunicerar med stöd av pedagoger och andra barn. 

Därmed går det även här att applicera Vygotskijs begrepp den proximala utvecklingszonen.  
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Kapitel 6 Diskussion 

Musicerande situationer i relation till planerat och oplanerat samt 

de tre förskolornas olika styrdokument  

Genom att undersöka hur musicerande situationer används i förskolan ges en inblick i hur 

pedagoger omsätter intentionerna från Lpfö98 till konkreta musicerande situationer. Pedagogens 

förhållningssätt till sången och musiken som ämne påverkar urvalet av musikaliskt innehåll och 

valet av handlingsstrategier vid musicerande situationer är vad min studie har tagit fasta på. Att 

utveckla en medvetenhet och insikter om sångens och musikens pedagogiska möjligheter blir 

betydande för pedagogens roll för barnets lärande gällande både musikaliskt och språkligt i min 

studie. 

 

Planering av sång och musik är ett viktigt sätt att försöka förbereda eller förutse olika 

tillvägagångssätt för ett pedagogiskt händelseförlopp. Både Vesterlund (2003) och Sundin 

(1995) framhåller att det är viktigt med den didaktiska planeringen när man ska musicera 

tillsammans med barn att tänka igenom syfte, motiv och sitt val av sånger. Det motverkar att 

pedagogerna är oförberedda för vad som kan uppstå under musiktillfällena. Jag tyder att 

förskolornas arbetsplaner och veckoscheman uppvisar en planering av musicerande situationer 

och skapar en tänkt verksamhetsstruktur samt att det visar, som pedagog, en kunskap om att 

kunna tänka sig hur sång och musik kan förmedlas med hjälp av olika arbetsformer och 

arbetssätt. Förskolornas olika arbetsplaner och veckoscheman i min studie uppvisar hur varje 

enskild förskola beskriver sina arbetssätt relaterat till planerade sång- och musikinslag.  

 

Sundins (1982) rapport beskriver att nyutbildade förskollärare praktiserade sång och musik 

mindre än ämnat och att orsaken var pedagogernas osäkerhet inför dessa ämnen. Skälet till 

denna osäkerhet anser Sundin (1982) var lärarutbildningens otillräckliga förberedelser inför 

kollektiva verksamheter med barn. Genom pedagogens osäkerhet för ämnena sång och musik 

hämmas hur de ska genomföras i kollektiva verksamheter. Uddén (2001) skriver att när Sundins 

studie genomfördes så fanns en omfattande lärarutbildning i så kallade skapande ämnen vid 

förskoleseminarierna. Detta skulle därmed betyda att det är mindre plats för skapande ämnen i 

dagens lärarutbildning, vilket påverkar det didaktiska och pedagogiska gällande 

musikaktiviteter i förskolan. 

 

Då ingen av förskolorna medvetet skrev i sina arbetsplaner eller veckoscheman om musicerande 

situationer i relation till barns språkutveckling ger det antydan till att andra didaktiska 

prioriteringar fanns på de tre olika förskolorna. Det vill säga att förskolorna använde andra 

arbetssätt och metoder där insikter och färdigheter kunde utvecklas, oberoende av sång och 

musik. Därför är det önskvärt att alla som musicerar tillsammans med barn vore medvetna om 

sångens och musikens möjligheter och att musicerande gärna får en plats i förskolornas 

arbetsplaner och veckoscheman. Det skulle då visa en medvetenhet om sångens och musikens 

pedagogiska möjligheter för att kunna bemöta barnets olika inlärningsstrategier och 

förutsättningar.  
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Musisk pedagogik och musisk lek  

En språkfrämjande musisk pedagogik används medvetet genom att pedagoger har insikt om att 

alla språk utvecklas och lärs bäst i en aktiv social miljö menar Uddén (2001). Barnens insikter 

och färdigheter påverkas av pedagogernas egen förhållning och föreställning till hur man 

kommunicerar vid musicerande situationer. Inom det sociokulturella perspektivet är ett sätt att 

se utveckling resultatet av barnens sociala samspel med föräldrar, syskon, pedagoger och med 

andra barn. Pedagoger ska använda språket och tänkandet som ett redskap för samspel och 

lärande. I samspelet med andra konstruerar barnet nya kunskaper eller omstrukturerar 

erfarenheter (Säljö, 2000). Barn lär sig i olika situationer och genom olika aktiviteter ges det 

insikter och färdigheter. Det innebär att de musicerande situationerna i min studie genom 

samspel leder till barns utveckling.  

 

Orsaken till att pedagogerna i min studie omedvetet vävde in musisk lek i sin dagliga 

verksamhet är att pedagogerna har höga estetiska krav på sig själva och att de inte inser att det 

är naturligt att till exempel att sjunga. Om det förhöll sig på detta vis ger min studie inga svar 

på. Men kontentan av att den musiska leken utesluts, som medel, i den dagliga verksamheten 

hindrar att pedagogiskt uppnå en god språklig kvalitet och dialog med musiskt lärande barn. I 

likhet med Uddén (2009) som menar att musisk lek bland annat innebär att naturligt sjunga, 

klappa och röra sig rytmiskt, vilket leder till en pedagogisk god språklig kvalitet och dialog.  

 

Uddén (2009) menar för att få pedagoger att musicera tillsammans med barn bör man till 

exempel byta ut begreppet musikaliska aktiviteter till musisk lek. Detta innebär att få 

pedagogerna att associera till lek istället för till det laddade begreppet musikalitet och på detta 

sätt kan flera pedagoger våga sig på att använda musiken som ett pedagogiskt verktyg. Detta är i 

linje med Uddholms (2008) syn på musikverksamhet då han valt att byta ut definitionen 

musikverksamhet till musisk lek. Jag tolkar detta som att man genom att byta definition skjuter 

bort uppmärksamheten på musikverksamhet skulle vara något som bör utövas av en 

musikpedagog medan musisk lek öppnar upp för alla att utöva liknande typ av verksamhet.  

 

Lpfö98 framhåller att förskolan ska sträva efter att varje enskilt barn utvecklar ett rikt och 

nyanserat talspråk. Detta skedde genom musisk lek, som jag tolkar det, då pedagogerna i min 

studie med sångsamlingar eller rytmiska aktiviteter stimulerade talspråket hos barnet med 

nyanserade ord, begrepp, fraser etc. med stöd av till exempel sångtexter. Musisk lek omfattas av 

musisk pedagogik. Därmed går det att konstatera att pedagogerna i min studie omedvetet 

använde sig av musisk pedagogik och inte medvetet av pedagogerna så som Uddén (2001) vill 

skapa med sin forskning. Det går att dra en parallell mellan min studie och Uddéns definition av 

begreppen musisk pedagogik, musisk lek och musisk kommunikation. Detta trots att musisk 

pedagogik i likhet med musisk lek inte var medvetet var representerat av pedagogerna i 

förskolornas arbetsplaner eller veckoscheman. Studien uppvisar att det finns en stor repertoar 

gällande hur sång och musik förekommer på de tre olika förskolorna. 

Pedagoger och musicerande situationer  

Min studie visar att pedagogernas förhållningssätt i de olika musicerade situationerna varierade. 

Pedagogernas självkänsla och förhållningssätt till sång och musik är två viktiga komponenter 

vid musicerande situationer. En känsla av rädsla för att man ”inte kan” gör det svårare för 

pedagoger att tillvarata och använda möjligheter av olika inslag från sång och musik, menar 
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Uddholm (2008). Den känslan bör pedagoger utmana vilket kan göras genom att möta och 

bearbeta rädslan genom erfarenheter (a.a.). Jag tolkar det som att utmaningar ger individer 

möjligheter att växa, oavsett om man misslyckas är det ändå försök som ger erfarenheter som 

kan ge mod. Jag stödjer Uddén (2001) som med sitt arbete vill bidra till att skapa en musisk 

pedagogik för förskolan. En pedagogik som innebär att alla pedagoger medvetet och naturligt 

utan att känna hämningar kommunicerar musiskt i vardagssamvaron med barnen. Därmed, som 

jag tolkar det, för att motverka hämningar hos pedagoger tydliggörs det att självkänsla och 

förhållningssätt till sång och musik är viktiga komponenter för den som musicerar tillsammans 

med barn.  

 

Pedagoger som använder sina färdigheter i musik är till en fördel för förskolepedagoger 

eftersom ansvaret för musikverksamhet och olika musikaktiviteter i förskolan ligger främst 

ligger hos förskolepedagogen framhåller Sundin (1995). I min studie använde en del pedagoger 

egna musikaliska intressen och färdigheter såsom att spela gitarr och visa intresse genom att 

sjunga med vid musicerande situationer. Jag delar Sundins uppfattning att det är gynnsamt att 

pedagoger använder sina färdigheter i musik, vilket jag tolkar att det främjar pedagogernas egna 

unika sång- och musikmetodik.  

 

En god självkänsla till att musicera tillsammans med barn möjliggör till fler musicerande 

situationer än bara den traditionella sångsamlingen. Detta kan bidra till ett ökat intresse för sång 

och musik som ämnen. Därför är det av stor betydelse att fler tänkbara möjligheter till att 

ämnena sång och musik ska styras in på pedagogutbildningarna för att öka pedagogens kunskap 

kring att tillvarata dessa ämnens möjligheter. Det leder därmed till att stärka pedagogernas 

självförtroende till att använda ämnena. En idé är att lärarutbildningen inte bara har musik under 

ämnet ”estetisk verksamhet”, utan även införlivar sång och musik i andra ämnen, till exempel 

matematik och svenska, för att visa hur man kan använda sången och musiken som stöd och 

redskap för matematikinlärning och språkutveckling. 

 

Viktiga faktorer som framkommit från min studie gällande musicerande situationer är ett 

genuint uppsåt, intresse, engagemang och glädje från pedagoger och alla som vill musicera 

tillsammans med barn. Pedagogernas egna personliga intresse och engagemang är två viktiga 

komponenter vid de musicerande situationerna i min studie. Eftersom dessa två komponenter 

påverkar pedagogernas syfte, innehåll och val till att använda musikens och sångens 

pedagogiska möjligheter i förskolan. Glädjen är en viktig komponent för att musicerande 

situationer ska bli meningsfulla för barn. Det påverkar barnen att inte uppleva musik som något 

rutinmässigt, utan som intressant och lustfyllt samt att det sätter fart på den språkliga processen. 

Det innebär att de pedagoger jag observerade som med glädje och ett aktivt engagemang visade 

ett genuint intresse påverkade de musicerande situationerna i en positiv bemärkelse för barnets 

språk utveckling.  

 

Genom mina resonemang har jag kommit fram till flera olika aspekter som motiverar till att det 

är av stor vikt att uppmärksamma sångens och musikens möjligheter, potentialer och vad som 

leder till barnets progressiva utveckling av språket. Studien framhåller att musisk pedagogik inte 

heller behöver utövas av en specifik musikpedagog. En skicklig pedagog behöver kunna vara 

engagerad och samtidigt kunna förmedla, nå fram till barnen, med så väl kunskap som med 
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glädje. Min slutsats är att språkutveckling i förskolan sker genomgående under hela dagen 

genom det musicerade ordet tillsammans med förklarande talspråk.  

Didaktiska konsekvenser 

Lpfö98 uttrycker att barn lär av varandra och att förskolan ska sträva efter att barn ska få skapa, 

uttrycka och kommunicera med olika hjälpmedel till exempel sång, musik, rytmik, dans och 

rörelse samt att detta utgör metod och innehåll för att främja barnets utveckling och lärande 

(Lärarboken, 2008). Dock står det inte beskrivet vad dessa hjälpmedel ska innehålla vilket gör 

att det handlar om en tolkningsfråga ur ett pedagogperspektiv. De didaktiska konsekvenserna 

det för med sig är att det är upp till varje pedagog att använda sång och musik och skapa en 

stimulerande miljö innehållande musicerande situationer. Därför är alla musicerade situationer, 

som förekom vid min studie, olika beroende på pedagogen. Det är vi pedagoger i förskolan som 

har det yttersta ansvaret att tillvarata möjligheter av sång- och musikinslag och för hur dessa 

möjligheter används. 

 

Uddén (2001) redogör för att läroplanerna jämställer musiken (och andra ickeverbala 

uttrycksformer – rörelse och bild etc.) med det verbala och skrivna språket i förskolan, men 

problemet är att det saknas redogörelser för hur detta ska genomföras. Det problematiseras inte 

heller vilka erfarenheter och kvalifikationer personalen behöver i detta arbete. Detta är något att 

uppmärksamma med tanke på att Lpfö98 är reviderad. Min förhoppning är att en tydligare 

beskrivning av vad uttrycksformer, som till exempel sången och musiken kan innehålla och hur 

de ska genomföras så att fler pedagoger tillägnar sig sångens och musikens pedagogiska 

möjligheter till stöd för barnets språkliga utveckling. Gällande den reviderade läroplanen för 

förskolan så har det inte skett någon förändring med beskrivningar av innehåll och hur det ska 

genomföras ifråga om uttrycksformerna sång och musik.
1
 I och med det kan jag se 

problematiken med att musiken i förskolan förblir ett estetiskt ämne, som enbart är viktigt för 

ämneslärare och de särskilt intresserades ögon. Jag tolkar att detta innebär i likhet med Uddén 

(2001) ett förbiseende av musiken, som ett kommunikativt sätt, för alla pedagoger att möta 

barnen i den dagliga verksamheten. 

 

Jag är medveten om att det finns många fler möjligheter till att av sång och musik leder till 

barnets utveckling och lärande likaså att det finns många möjligheter till att främja barnets 

språkutveckling men som inte berörs i min uppsats.  

Reflektion över forskningsprocessen 

Det finns olika styrkor och svagheter med den metod jag valde att genomföra min studie på. 

Mitt urval av att alternera på förskolornas avdelningar innebar att jag kunde missa de sång- och 

musikinslag som ägde rum på den avdelning jag lämnat för att gå vidare till nästa. Jag ser 

observation som en bra metod att använda då jag ville ta fasta på hur musicerande situationer 

förekommer i den dagliga verksamheten. Genom min metod fick jag en mer tillförlitlig 

verklighetsbild och ett tillförlitligt resultat än om jag hade intervjuat och låtit pedagogerna 

själva på respektive förskola fått beskriva hur de använder sång och musik samt förekommer i 

deras dagliga verksamhet. Förskolorna har varit mycket positiva till sin medverkan vilket i sin 

                                                      
1 Skolverket, Reviderad upplaga av Lpfö98 (2010)., hämtat: 101201 
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tur underlättade och påverkade mig positivt. Om det hade funnits mer tid till förfogande hade 

jag kunnat utföra mina observationer under en längre period för att få studien mer tillförlitlig, 

eftersom veckorna på förskolan kan se väldigt olika ut gällande musicerande situationer.  

 

Min studie påverkades av till exempel tidsutrymme, personaltäthet, sjukdom och möten m.m. 

som även berör förskolornas dagliga verksamhet. Därför menar jag att resultatet som jag 

kommit fram till inte behöver bli desamma för en annan forskare då förskolornas verksamhet 

kan se helt olik ut än den jag fick erfara under min studie. Det har sedan varit en otrolig resa att 

skriva uppsatsen genom att först läsa litteratur och tidigare forskning om ämnet som har stärkt 

mina egna och belyst andras tankegångar.  

Vidare forskning/nya frågor 

Min studie är begränsad till ett fåtal förskolor och utgör därmed inte några allmänna utsagor för 

hur samtliga pedagoger i olika förskolor använder sång och musik. Däremot kan de ge nya 

uppslag till vidare forskning och nya frågor. 

 

De flesta pedagoger använder sång- och musikinslag i sin dagliga verksamhet medvetet eller 

omedvetet. En vidare forskning skulle kunna bli att undersöka pedagogernas medvetenhet kring 

att använda sång och musik som ett pedagogiskt verktyg för barnets språkliga utveckling. En 

annan aspekt som kan ge nya frågor är förskolors olika arbetssätt. I min studie hade förskola A 

ett annat arbetssätt jämfört med förskola B och C, vilket också var avgörande för om 

pedagogerna använde sig av sång och musik, planerat eller oplanerat. Detta är något som inte 

har påverkat min studie eftersom mitt syfte inte var att jämföra förskolornas olika arbetssätt. Det 

kan däremot ge uppslag till en ny frågeställning till exempel hur en profilerad förskola kontra en 

traditionell förskola använder sång och musik? 
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Bilaga 1 

Bilaga 1 visar en fiktiv sammanställning av ett observationstillfälle av en spaltdokumentation 

innehållande fältanteckningar. Detta för att beskriva och ge en tydlig bild för hur dessa har 

fungerat under mina observationer. Det övre registreringsschemat visar ett fiktivt 

sammanställning från hur jag noterade de förekommande musicerande situationerna i fråga om 

de var planerat eller oplanerat. 

 

Förskola X datum XX 

Planerade sång- och musikinslag Oplanerade sång- och musikinslag 

F. M I II 

E. M I  

F.m. = förmiddag innan lunch.  E.m. = eftermiddag efter lunch. I = antalet 

planerade/oplanerade sång- och musikinslag. 

 

Planerade sång- och musikinslag Oplanerade sång- och musikinslag 

F.m. I = En grupp på fem barn, blandade 

pojkar och flickor och en pedagog har 

planerad gymnastik. Gymnastiken är en 

aktivitet som är dokumenterad i deras 

veckoschema. Barnen och pedagogerna sjöng 

med stort engagemang och glädje visor och de 

rörde sig till musiken. Pedagogen är 

medverkande och visar intresse under 

aktiviteten. Barnen var alla aktivt 

medverkande under hela tiden. 

F.m. I = en pedagog tillsammans med en 

barngrupp med nio barn, blandade pojkar och 

flickor har samling. Samlingen börjar med en 

sång med alla barnens namn. Vidare fick ett 

barn i taget bestämma vad de skulle sjunga för 

visa. Samlingen avslutades med en ramsa. 

Både pedagogen och barnen var aktivt 

medverkande under hela samlingen. De sjöng 

med glädje och engagemang och barnen 

visade intresse för vad inför varje sång som 

valdes. 

 

F.m. I = Ett barn pekar på en bandspelare och 

säger; musik. En pedagog frågar barnet om 

det vill lyssna på musik. Barnet svarar; ja och 

pedagogen sätter på vissång. 

F.m. I = ett barn börjar hoppa och dansa och 

säger, musik. En pedagog sätter på musik från 

CD- spelaren. Då börjar flera barn 

entusiastiskt att hoppa och dansa. Samtidigt 

sjunger de med i visorna.  
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Bilaga 2 

Anna Alvarson                                                                                                            29 mars 2010 

Lärarstudent 

0709-461362 

anna_alv@live.se 

 

Hej! Jag heter Anna Alvarson och går lärarprogrammet på Stockholms Universitet. Just nu läser 

jag kursen didaktik och skriver en uppsats på avancerad nivå. Ämnet för uppsatsen är sång- och 

musikinslag i förskolans verksamhet, hur detta är utformat med innehåll och dess omfattning. 

 

Fokus ligger på sångens och musikens möjligheter till att stödja barnets språkliga utveckling 

och hur detta tas tillvara på olika förskolor. Därav är det av stor vikt att jag undersöker detta på 

olika förskolor och hoppas på att er förskola vill medverka i min studie. Studien kommer att 

genomföras under ett par dagar i er dagliga verksamhet. Alla deltagande representanter i min 

studie kommer att erhålla anonymitet och allt material från studien kommer behandlas strikt 

konfidentiellt. Ni har all rätt att avbryta er medverkan innan arbetet publicerats. Syftet med 

uppsatsen är lyfta fram sång och musik som ett didaktiskt hjälpverktyg med möjlighet till att 

stödja barnets språkliga verksamhet. 

 

Jag hoppas att ni vill hjälpa mig att genomföra studien. Jag kommer att behöva göra 

observationerna under v.12,14,15 och 16. Kontakta mig för vilka dagar respektive veckor som 

passar just er verksamhet så vi kan planera in ett datum till ett första möte. Har ni några 

funderingar så fråga mig gärna! 

 

Mvh Anna Alvarson 
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Bilaga 3 

Hej alla föräldrar, barn och pedagoger! 

 

Jag heter Anna Alvarson och är lärarstudent vid Stockholms Universitet. Jag skriver nu en 

uppsats på avancerad nivå som handlar om sångens och musikens möjligheter för barnets 

språkliga utveckling. 

 

Jag kommer att under våren göra en studie om sång- och musikinslag här på förskolan. Detta 

kommer att ske under olika dagar utifrån när det passar bäst för verksamheten. Studien bygger 

på en studie som omfattar observationer hur pedagoger tar tillvara sång- och musikinslag, i 

vilken utformning, innehåll och omfattning. Alla deltagare ges anonymitet samt att allt material 

behandlas strikt konfidentiellt. Det betyder att förskolan kan avbryta sin medverkan innan 

arbetet publicerats. 

 

Jag är mycket tacksam för möjligheten till att göra min studie här på er förskola! Ni får gärna 

kontakta mig om ni har några funderingar.  ( förskolan har mina kontaktuppgifter) 

 

Mvh Anna Alvarson 
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