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Sammanfattning  
 

Bakgrund 
Estetiska aktiviteter hör till verksamheten i förskolan. Det handlar om att barnen ska få rikligt 

med möjligheter att uttrycka sig på, där många sinnen involveras. Enligt forskarna bör 

musikaktiviteterna genomsyras av musikens grundelement som bildar en helhetsupplevelse.  

Barns musikaliska och språkliga utveckling går hand i hand och berikar varandra under 

gynnsamma förhållanden. Pedagogens förhållningssätt är viktigt, det handlar om att skapa 

förutsättningar för lärandesituationer i stimulerande lärandemiljöer.   

 

Syfte 
Syftet med vår undersökning är att studera hur pedagoger arbetar med planerade 

musikaktiviteter i en musikförskola.   

 

Metod 
I vår undersökning har vi använt oss av metoderna observation och fältintervju. Under fyra 

förmiddagar befann vi oss på förskolan och observerade pedagogerna vid musikaktiviteter. I 

anknytning till varje observation utfördes en fältintervju.  

 

Resultat 
Den viktigaste faktorn för barnets musik- och språkutveckling verkar vara pedagogens 

intresse och engagemang. Därtill kompetenser över att barnet lär i stimulerande miljöer 

tillsammans med andra barn och med vuxna. Vi fick fram att musik bidrar till språk-

utveckling, bland annat skapas förutsättningar för ett rikare ord och begrepps förråd.  
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inspiration. Familj och vänner tackar vi för att ni ställt upp och läst och gett oss stöd under 

arbetet.  Som avslut vill vi även tacka varandra för ett gott samarbete. 
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Inledning 
 

 

Musiken finns överallt och innehåller oerhört många olika delar. Vi har alla någon form av 

förhållande till musiken, som vi kan relatera till. Musiken i sig knyter an till våra känslor, 

minnen och tankar. Många av oss har fått höra att vi inte är särskilt musikaliska och därmed 

tappat tron på oss själva i musiksammanhang. Pedagoger i förskolan kan i stor utsträckning 

bidra till att stödja barnen i sin musikaliska utveckling, Hammershøj (1997) menar att 

musiken kan berika alla och att den är till för alla. 

 

Vår uppfattning är att musikverksamheten i förskolan kan variera stort, på en del förskolor 

genomsyrar musiken verksamheten medans andra förskolor bara har sångsamlingar eller 

inhyrda musikpedagoger en gång i veckan. Pedagogernas eget intresse och kunskaper är ofta 

avgörande för i vilken omfattning musiken synliggörs. Våra erfarenheter är att det råder en 

stor osäkerhet hos många pedagoger över att leda musiksamlingar för att de saknar 

grundkompetenser inom området. Wiklund (2009) menar att det är viktigt som pedagog att 

känna att estetisk verksamhet som musik inte handlar om att sjunga vackert eller att vara 

väldigt kunnig i att spela instrument, det handlar om att vara en aktiv pedagog och våga ge sig 

hän musikaliskt. 

 

Vårt eget intresse för just musiken har särskilt väckts under vår specialiseringskurs.  Där läste 

vi om, reflekterade över och upplevde musiken i form av dess egenvärde och hur musiken kan 

användas för olika lärandesyften på ett lustfyllt sätt. Vår erfarenhet är att de flesta barn 

uppskattar musik och att den ger möjlighet till fler sätt för barnen att utvecklas och att 

uttrycka sig på.  

 

Musik i förskolans vardagliga verksamhet var det område vi var intresserade av att undersöka 

samt hur pedagogerna arbetade inom detta område. Det vi speciellt valde att inrikta oss på var 

hur pedagogerna arbetade med planerade musikaktiviteter och vad som kan kopplas till 

språkutveckling.  
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Syfte 
 

 

Syftet med vår undersökning är att studera hur pedagoger arbetar med planerade 

musikaktiviteter i en musikförskola.   

 

Frågeställningar: 

 

 

 Vilken form av språkutveckling innehåller musikaktiviteterna? 

 

 

 Vad har pedagogerna för syfte och didaktisk tanke med aktiviteterna? 

 

 

 Hur ges barnet möjlighet att uttrycka sig under musikaktiviteten? 

 

  

 

 

 

 

 

Begreppsförklaring  
 

 

Begreppen här nedan anser vi är viktiga att förklara för att få en större förståelse för 

innehållet. 

 

Pedagog  

I vår studie använder vi ordet pedagog då vi syftar på all personal i barngruppen. 

 

Musisk  

Det musiska kan förklaras som ljud, rörelse och rytm. Musiska är vi alla människor från 

födseln och har potential att utveckla om vi utsätts för stimulans (Bjorkvold, 2005 s.15).  

 

Estetik  

Estetik är ett grekiskt ord som kan översättas till ”den kunskap man får genom sinnena”.  Eller 

”Det sköna genom konsten” (Paulsen, 1994 s.9). Estetisk verksamhet innebär i förskolan 

musik, sång, rörelse, drama, bild, form och poesi. 
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Bakgrund 
 

 

Detta kapitel kommer att innefatta en presentation av forskning inom estetisk verksamhet, 

musik, språk, och pedagogens förhållningssätt, vilka är områden vi anser vara relevanta för 

vår studie. 

 

Estetisk verksamhet och lärprocess  
 

Då syftet med vår studie är att undersöka musik i förskolan ser vi det naturligt att börja med 

en presentation av den estetiska verksamheten, där musiken är en del.  

 

Inom förskolans verksamhet ingår en mängd estetiska aktiviteter som är av skapande och 

kommunicerande karaktär. Att det är så beror delvis på en tradition men främst beror det på 

kunskapen om att barn leker och lär med alla sina sinnen och med hela sin kropp, och att de 

har behov av att uttrycka sig i andra former än bara genom ord. De estetiska aktiviteterna är 

musik, sång, rörelse, drama, bild, form och poesi. Alla dessa områden omfattas av olika 

språkuttryck, i vilka barnet ges tillfälle att pröva sig fram. Ett vanligt arbetssätt i förskolan är 

temaarbete, där olika uttrycksformer integreras i varandra och skapar förutsättningar för ett 

allsidigt lärande (Wiklund, 2009).  

 

Sett ur ett historiskt perspektiv ansåg grekerna för cirka 2 500 år sedan att pedagogiken skulle 

grunda sig i de musiska ämnena, (ett annat ord för estetiska ämnena) vilka de ansåg hörde till 

allmänbildningen, och att de musiska förmågorna var nödvändiga för ett balanserat liv. Dans, 

sång, musik, dockteater, bilder, statyer och berättelser hörde då till de musiska ämnena 

(Paulsen, 1994 s.34).  

 

Estetisk verksamhet  

 

Barn utvecklas i leken, och ju mer upplevelser och erfarenheter i olika uttrycksformer de 

erbjuds desto rikare blir fantasin och på så vis också lekens uttryck. ”Att leka innebär alltså en 

total interaktion med alla mänskliga uttrycksformer” (Uddén, 2004 s.31). Lek och lärande går 

på så vis hand i hand. 

 

Ulla Wiklund, tidigare verksam som lärare och forskare på Kungliga Musikhögskolan i 

Stockholm i rytmik, metodik, didaktik och pedagogik menar att desto fler språkuttryck ett 

barn får möjlighet att använda, desto närmare kommer barnet sitt eget uttryckssätt, det vill 

säga det sätt där barnet känner att det kan göra sig förstådd på. Den estetiska verksamheten 

innehåller kreativt skapande och kommunicerande genom olika språkuttryck. Det kan handla 

om att uttrycka glädje i en dans, ilska i en bild eller längtan i en dikt. Det är viktigt att ge 

barnen många möjligheter att uttrycka sig på då de flesta känslor är svåra för ett barn att 

uttrycka i ord, en del känslor kanske till och med är omöjliga att finna ord till (Wiklund, 

2009). Jederlund (2011 s.21) menar att när alla språken ges möjlighet att stimuleras bidrar de 

till varandras utveckling, de är med andra ord komplement till varandra. För att barnet ska 

kunna uttrycka sig genom estetiska aktiviteter behöver barnet stöd och vägledning utav en 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kungliga_Musikh%C3%B6gskolan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rytmik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Metodik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Didaktik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pedagogik
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intresserad och engagerad pedagog, som dessutom har grundkunskaper inom dessa områden 

anser Wiklund (2009 ss.21-22); Jederlund (2011 s.21). 

 

Temaarbete är en vanlig form av lärandeaktivitet på förskolan, syftet är då att lära om ett visst 

område med hjälp utav olika estetiska ämnesområden. Musiken kan till exempel användas 

som ett redskap för att utveckla begrepp och ordförråd inom ett temaområde. Musiken kan 

vara en hjälp till att lättare lära in hela fraser samt förstå och känna rytmen i språket, vilket är 

en stor fördel för särskilt andraspråksinlärare (Jederlund, 2011 s.229); (Vesterlund, 2012 

s.30). Carlsen & Samuelsson (1991 s.157) anser att det viktigaste under ett temaarbete är att 

inrikta sig på helhet och sammanhang med fokus på allsidighet och variation.  

 

Musiken har därmed två huvudsyften inom förskolans och skolans värld. Det ena är det 

estetiska egenvärdet, att helt enkelt lära sig sjunga, spela ett instrument, lyssna, uppleva och 

känna musiken i sig utan att blanda in något annat. För det andra används musiken som ett 

stärkande, stödjande och motiverande hjälpmedel för andra utvecklingsprocesser (Jernström 

& Lindberg, 1995 s.11). 

 

I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev 2010) under förskolans uppdrag står det, 

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

drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör både innehåll 

och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper 

också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och 

informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning 

(s.7). 

 

Det innebär att verksamheten ska innehålla estetiska inslag som innebär att lärande och 

utveckling sker inom och genom dessa uttrycksformer.  

 

Estetisk lärprocess  

  

Wiklund (2009) beskriver den estetiska lärprocessen som att den förbinder ”känslor, 

upplevelser, kunskaper, erfarenheter och analys till en helhet. Alla språk, alla delar av 

språkutvecklingen används: talspråk, skriftspråk och de estetiska språken för att formulera 

och gestalta sitt lärande”(s.20). Barnet kan på så vis synliggöra ny förståelse eller kunskap 

genom de estetiska uttrycken.     

 

Enligt Wiklund (2009) behöver en pedagog både kunskaper i de estetiska ämnena och vara 

medveten om hur den estetiska lärprocessen möjliggör flera olika uttryckssätt för barnen.  

Pedagogen bör känna att estetisk verksamhet som exempelvis musik inte handlar om att ha en 

bra sångröst eller att kunna spela ett instrument. Det handlar om att vara en aktiv pedagog och 

våga ge sig hän musikaliskt. Viktigt är att vara lyhörd och kunna tolka vad barnen har för 

behov att uttrycka och hjälpa dem vidare i sin utveckling både språkligt, mentalt och 

kroppsligt.   

 

Lärandeprocessen som den ses ur ett utvecklingspedagogiskt perspektiv lägger vikten på att 

pedagogen är aktiv och bidrar till att skapa förutsättningar för lärande i olika situationer, inte 

bara i planerade aktiviteter utan också i verksamhetens vardag. Lärandets objekt och lärandets 

akt är två viktiga delar att fokusera på när det handlar om att befästa ny kunskap eller 

förståelse. Lärandets objekt beskrivs som den nya kunskap eller nya förståelse barnet ska få 
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med sig utifrån en situation. Pedagogens uppgift blir då att rikta lärandet så det blir synligt för 

barnet. Lärandets akt kan beskrivas på vilka sätt och med vilka medel detta kan synliggöras 

för barnet. Förutsättningar för detta sätt att arbeta är att variera och nyansera, försöka få med 

alla sinnena i processen och att utgå från barnet och dess intresse (Pramling Samuelsson, 

Asplund Carlsson, Olsson, Pramling, Wallerstedt, 2008 ss.54-55). Utgångspunkten för vår 

studie är den utvecklingspedagogiska teorin.  

 

Under utveckling och lärande i Lpfö (98 rev 2010) står det att 

 
Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. 

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. 

Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens 

tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet (s.9). 

 

Detta citat visar att barnen ska tas på allvar och ses som de kompetenta individer de är. De ska 

ges inflytande i verksamheten och den ska utgå från barnen.  

 

Musik 
 

Musikens områden innehåller många olika delar som det går att arbeta med i förskolan. Här 

nedan beskrivs musikens grundläggande begrepp. Dessa begrepp är också viktiga för vårt 

talade språk. Vidare lyfts hur musik kan arbetas med i förskolan, bland annat språk- 

utveckling. 

 

Musikens grundelement   

 

Puls, tempo, takt och rytm är grunden i musiken. Genom att arbeta med denna grund från att 

barnen är små möjliggörs bland annat den grovmotoriska utvecklingen som är en förutsättning 

för finmotoriken. Det är viktigt att förbereda barnet rytmiskt, för vad det än är som ska läras 

in eller förstås går det att utgå från rytmiken (Gottberg, 2009 s.26). Klangfärg, dynamik, 

tonhöjd och harmoni är andra delar som ligger till grund i musiken (Hongisto-Åberg, 2001; 

Sæter, 2006 se Still, 2011 ss.91-94).  

  

Musiken har en puls såsom vi människor. Musikens puls ändras efter dess tempo och 

människans puls eller hjärtslag är inte heller den konstant densamma, den ändras också efter 

olika omständigheter. Pulsen kan variera i styrka och svaghet men den är alltid regelbunden. 

Redan innan barnet föds hör de pulsen från mammans hjärtslag. Livet är på så vis rytmiskt 

från början. Musik och rörelse kan inte skiljas åt för de små, de blir till en helhet för dem 

(Bjørkvold, 2005; Gottberg, 2009 s.31). Alla barn har ett eget tempo som är högst personligt, 

det är av stor vikt att som pedagog ha kunskap om att det kan vara svårt för barnet att hitta 

tempot för den gemensamma aktiviteten.  Pedagogen bör vara vaksam och flexibel, och skifta 

tempo för att se om barnet lättare kan följa med (Jederlund, 2011 ss 83-84). Barnet har 

överlag en snabbare puls än vuxna, som successivt förändras och blir långsammare efter 

växande ålder, vilket är bra att tänka på i musikaktiviteten. Pulsen är utgångspunkten och 

genom lekfulla grovmotoriska övningar med varierande puls läggs grunden för den rytmiska 

förberedelsen (Gottberg, 2009 ss.17-19).  
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Med utgångspunkt i pulsen kan en takt bestämmas, en så kallad taktart. Då känns ett visst 

pulsslag i musiken lite tydligare än de andra, till exempel i en fyrtakt ligger betoningen på vart 

fjärde slag och i en tretakt på vart tredje slag (Gottberg, 2009 ss.19-20). Periodkänslan kan 

tränas genom att medvetet utgå ifrån olika perioder, bland annat kan en ramsa som klappas 

tillsammans hjälpa barnet att känna var betoningen ligger. Det är viktigt att få en 

helhetskänsla över det som övas in, därför sker detta med fördel i samband med 

kroppsaktiviteter och med instrument och med en stor portion av improvisation (Hammershøj, 

1997 ss.63-65). 

 

Rytmen kommer ur puls och takt. Ordet rytm kan kopplas ihop med mycket i våra liv, 

exempelvis har musiken och vårt talade språk en rytm (Bjørkvold, 2005). Vesterlund (2012 

s.30) menar att lek med rim och ramsor leder till att barnet lättare kan hitta språkets rytm och 

urskilja vårt språks ljud samt melodi. Det är ett bra redskap för alla barn, speciellt för barn 

med annat modersmål. Rim och ramsors rytm bidrar till att lättare minnas ord, texter och 

melodi.   

 

Klang och klangfärg kopplas till bland annat röster eller instrument, att urskilja och känna 

igen vem det är som talar eller känna igen ett speciellt instrument. Dynamiken i musiken 

handlar om starkt och svagt, och tonhöjden om att tonerna är ljusa respektive mörka. Harmoni 

skapas genom att olika tonhöjder följs av varandra i form av exempelvis ett ackord (Hongisto-

Åberg, 2001; Sæter, 2006 se Still, 2011 ss.91-94).  

  
 

Musik i förskolan  

 

Musik i förskolan kan innehålla många varierade moment såsom att arbeta med musikens 

grundelement, improvisation och rytmik samt att sjunga och spela. Att dessutom reflektera 

tillsammans över det upplevda i en aktivitet är enligt Jederlund (2011 s.227) viktigt för den 

språkutvecklande processen. 

 

Musikaktiviteterna i förskolan kan variera stort från ställe till ställe, beroende på 

pedagogernas intresse och kunskaper. Oavsett kompetenser i arbetslaget är musik ett vanligt 

förekommande moment i förskolan menar Still (2011 ss.284-286) som påvisar i sin studie att 

det ofta är en och samma pedagog som håller i musikaktiviteterna. Hon anser dock att det 

vore bra om hela arbetslaget var inblandade i musikuppläggen i förskolan och att de kunde 

dela upp ansvaret efter intresseområde. Kompetensutveckling är viktig för både pedagogen 

och för att hon/han ska kunna bidra till barnets musikaliska utveckling och andra förmågor. 

Det handlar också om att utgå från barnens perspektiv för att skapa förutsättningar för lärande. 

Vidare menar hon att pedagogerna borde utgå från musikens grundelement, att arbeta mer 

varierat med ”melodi, klangfärg, rytm, puls, tempo, dynamik, harmoni och musikens form” 

(s.286), det är musiken i sig som ska fokuseras på i första hand. Det är inte tillräckligt att 

använda musiken som verktyg för att stärka gruppgemenskapen och samspelet barnen 

emellan, stärka självkänslan, utveckla motoriska, koordinatoriska och språkmässiga 

färdigheter. Musikens grundelement anser Still bör vara närvarande även när pedagogerna 

interagerar med barnen utanför musiksamlingarna.     

   

Oddbjørn Evenshaug och Hallen (2001 s.350) beskriver att klangfärgen är den viktigaste 

aspekten i en musikupplevelse för barnet, andra viktiga delar är tempot och melodin. Vidare 

beskrivs rörelser vara nära förankrade till musiken, när barn befinner sig i rörelse är de väldigt 
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sällan tysta och tvärtom. Gottberg (2009) beskriver att rytmiken kan användas som ett redskap 

med utgångspunkt i lärandets olika delar och att rytmiken kan ses som en ”helhetspedagogik 

där social, motorisk, känslomässig, musikalisk och kommunikativ utveckling stimuleras” 

(s.26). Vad man än skall lära handlar det om att i grunden alltid utgå från de grovmotoriska 

rörelser som berörs i rytmiken. För att möta barnets behov av helhet och sammanhang är det 

också viktigt att beröra så många sinnen som möjligt. Fördelar med att använda rytmik i till 

exempel språkutveckling är att man kan göra det lekfullt och undvika att fastna i det som är 

problematiskt (Gottberg, 2009). Hammershøj (1997 s.76) tar upp att när man sjunger med 

barn i förskoleåldern är det bra att ha med en motorisk aktivitet, när barnen får använda fler 

sinnen blir det ett stöd för begreppsförståelsen och gynnar på så vis språkinlärningen.  

 

Under musikaktiviteter är det viktigt att försöka skapa en helhetsupplevelse och få med så 

många delar som möjligt, Olsson (2011) lyfter vikten av att helheten uppmärksammas under 

musikaktiviteter. Han menar att en musikaktivitet som enbart berör och syftar till rörelse 

saknar de delar som gör en upplevelse hel. Det handlar om att i upplevelsen få med känslan i 

rörelserna, synliggöra variationerna i dessa, lära känna de material som finns närvarande och 

”de rent existentiella aspekterna av upplevelsen” (s.197). Vidare beskriver han andra viktiga 

delområden som rör lärande kring musiken: ”perception, improvisation, komposition, 

interpretation och reflektion” (s.198). 

 

Musiken beskrivs enligt Jederlund (2002 s.145) som de starka upplevelsernas och känslornas 

språk. Det på grund av att musiken bidrar med så många skilda intryck. Att sjunga och spela 

musik tillsammans berikar och stärker barns och vuxnas kommunikativa identitet. Jederlund 

beskriver att inom musiken finns musikens språk som kan utveckla ett känsloregister. Vilket i 

sin tur kan bidra till att barn lär känna sina egna känslor och utvecklar sitt tänkande genom att 

träna sitt känsloregister i musiken. Reflektion efter musikstunden är enligt Jederlund (2011) 

viktig ”Häri ligger nämligen den språkliga processen: att sätta ord, bild, form, ton och dikt på 

det upplevda och dela det med varandra i gruppen” (s.227). Hoppar man över reflektionen har 

man missat en viktig del, anser han. 

 

Barns musikaliska och språkliga utveckling  
 

Här nedan redovisas forskning inom området kring barns musikaliska och språkliga 

utveckling, där fokus ligger på kopplingen mellan musik och språk.   

 

Jon-Roar Bjørkvold (2005) var tidigare verksam som professor i musikvetenskap i Oslo, han 

hävdar att språkinlärningen börjar innan barnet föds. Det ofödda barnet reagerar tidigt på ljud 

genom att lyssna till sin mors rösts olika tonfall, rytm och puls. Barnets modersmål formas 

kroppsligt i en musisk helhetsprocess genom grundelementen ljud, rörelse och rytm. Redan 

som nyfödd börjar barnet använda sin röst på olika sätt. Det lilla barnet lär sig snart olika ljud 

som är meningsfulla för dem innan de utvecklas till talspråksord. Oddbjørn Evenshaug och 

Hallen (2001 s.350) menar att musik, tal och sång är något som det lilla barnet lär sig snabbt 

att skilja mellan. De skiljer dessa ifrån varandra på rytm, tonhöjd, tonfall samt intensitet och 

klang.  

 

Alla föds med en förmåga till kommunikation, redan då har grunderna, ljud och rörelse, för att 

kommunicera utvecklats. Jederlund (2002 s.18) som bland annat är utbildad musikpedagog, 

musikterapeut och lärarutbildare menar att det talade språket utvecklas senare än det 

musikaliska och kroppsliga språket. Det kan ses som att det talade språket blir ytterligare en 
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dimension av språken, vilka ständigt är relaterade till varandra. Såsom att det verbala språket 

innehåller musikaliska inslag som rytm och tonfall, och kroppsspråkets olika uttryck alltid 

närvarar som en förstärkande faktor när vi talar. Bjørkvold (2005 s.80) tar upp att dagens 

språkforskare har hävdat att vårt språk har en kontaktskapande, informerande och 

identitetsmarkerande funktion som huvudsak.  Musik handlar om kommunikation och 

samspel precis som språket.  

 

För att utveckla ett allsidigt talspråk behöver barnet vistas i en rik språklig miljö med mycket 

kommunicerande, berättande samt sång och musik i varierade former. Det är viktigt att 

utveckla den musikaliska och den talspråkligas gemensamma grund, prosodin (tonfall och 

känslomässiga speglingar i talet). Prosodin är stommen till både den verbala och musikaliska 

utvecklingen, samt för den senare läs- och skrivutvecklingen (Jederlund 2002 s.149). 

Jederlund (2011 s.169) lyfter Arnqvists (1991) forskning vilken kommit fram till att om 

barnet ges stimuli i form av varierad prosodi i språket samt rim och ramsor, bidrar detta till att 

skapa gynnsammare förutsättningar för språkutvecklingen.  

 

Berit Uddén (2004) filosofdoktor i musikpedagogik beskriver att musisk verksamhet så som 

musisk lek och musik verkar vara viktiga redskap när det handlar om att befästa ny kunskap 

och förståelse. Då tonhöjd, klangfärg, rytm och tempo (olika musiska elementen) finns 

utspridda i hjärnan, verkar de samordnas i hjärnsystemet vid musisk lek och musik. ”Eftersom 

samverkan är nödvändig för att utveckla det högre hjärnsystemet med logiskt tänkande tycks 

alltså musisk lek och musik, som både kan hantera motorisk rörelse, känslor och tankar om tid 

och rum, ha en särställning som kommunicerande medel för inlärning” (s.66).  

 

Harris (2011 s.149) som utfört en studie om musik och språk bland förskolebarn poängterar 

att hennes studie är i en liten skala och att det inte finns helt klara bevis på att musikaktiviteter 

kan bidra till språk och kommunaktionsutveckling. Men med stöd av andra forskare och 

intervjuer med föräldrar, finns det tecken som tyder på att språkutvecklingen i musik kan 

gynnas genom till exempel verbal och ickeverbal kommunikation, ord och begrepps- 

förrådsutveckling, samt utifrån lyssningsförmågan. Jederlund (2011 s.162) lyfter Anna 

Ehrlins (2009) avhandling, där hon fann att musiken bidrog till trygghet, motivation och 

glädje hos dessa barn. 

 

Jederlund (2011 s.165) beskriver att fonologisk medvetenhet bland förskolebarn har visat att 

det förbättrar chanserna till att utveckla en god läsutveckling. Enligt Uddén (2004 s.82) 

utvecklas den fonologiska och den semantiska förmågan när barnet görs auditivt medvetet. 

Med andra ord påverkas barnets uttal och förståelsen av ord och begrepps innebörd positivt 

genom att lyssna mer uppmärksamt. Svensson (2009) beskriver ytterligare förmågor som har 

stor inverkan på språkutvecklingen, det är morfologiskt, syntaktiskt och pragmatisk 

medvetenhet. Då handlar det bland annat om att kunna bilda och böja ord, 

meningsuppbyggnad och på vilka sätt språket används och i vilka sammanhang. Språkets 

funktion, innehåll och form finns även i sångtexter, rim och ramsor.   

 

När barn är fem-sex år växer intresset av att reproducera och om barnen ska kunna glädjas av 

reproduktionsperioden så måste de ha haft en bra bakgrund av improvisation (Hammershøj, 

1997 ss.86-88). De lyssnar på musik som tilltalar dem, de uppskattar också att sjunga i grupp 

och repetera sånger tillsammans. Här är lyssnandets process viktig att fokusera på, vilket kan 

handla om att synliggöra olika delar i musiken genom att till exempel fokusera på att urskilja 

instrument (Sundin, 1995 s.62). Sundin beskriver vidare att barnet behöver ges möjlighet att 

lyssna många gånger på musik de gillar och kan på så vis urskilja nya saker efter hand.  
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Pedagogens förhållningssätt och kompetenser  
 

Hammershøj (1997) tar upp att eftersom barnen tillbringar större delen av dagen på förskolan, 

så är det där de får den mesta musikstimulansen. Arv och miljö påverkar hur barnet utvecklar 

sina förmågor och pedagogen kan i förskolan möjliggöra att miljön blir musikaliskt 

stimulerande. Vidare menar Hammershøj att alla kan berikas av musiken, den är till för alla. 

Granberg (1994 ss.19-21) anser att musik och rörelse borde finnas med som en röd tråd i hela 

verksamheten, då det är betydande för språkutveckling.   

 

När barn är skapande, leker och upplever en mening, berikar det utvecklingen av språket 

(Wiklund, 2009 s.30). Hon nämner även att kunskaper om att läsa och skriva är våra verktyg, 

men pedagogerna behöver skapa meningsfulla sammanhang där kommunikation av olika slag 

stimuleras och utmanas. Det hela handlar om att utveckla alla språk. 

 

Vesterlund (2012 s.18) tar upp att processen är viktig under aktiviteterna, det händer ofta 

mycket som pedagogerna bör anpassa sig efter. Hon lyfter att planeringen inför aktiviteten 

inte kan vara helt fast utan det måste finnas utrymme för processen gå sin egen väg. 

(Hammershøj, 1997) menar att det är viktigt som pedagog att ha kännedom om hur barnen 

uttrycker trötthet, ointresse eller okoncentration. Flexibilitet innebär då att under en aktivitet 

med exempelvis instrumentutövande ha förmåga att korta ner eller förlänga situationer efter 

barnens dagsform. Hammerhøj lyfter även att det kan vara bra med åldersindelade grupper när 

man arbetar med musiken, för att barnen är på olika nivåer. 

 

Genom musiken och de andra estetiska aktiviteterna ges det rikligt med erfarenheter från olika 

situationer och av olika slag. Det är nödvändigt att pedagogen skapar förutsättningar för att 

dessa upplevelser blir rika på variation, att de ses ur barnets perspektiv och att det ges rikligt 

med utrymme för känslor, tankar och rörelse (Paulsen, 1994 s.14). Skapa förutsättningar så att 

barnets upplevelser består av variation och nyanseringar som väcker barnets intresse och lust. 

Utgå från var barnet befinner sig idag, hitta en balans mellan det som barnet känner igen och 

det som är nytt, vilket skapar en nödvändig trygghet (Carlsen & Samuelsen, 1991 s.53).   

 

Enligt Pramling Samuelsson et al (2008 ss.58-59) handlar det om att som pedagog alltid se 

utifrån barnets perspektiv och vara klar över vad aktiviteten ska utmynna i för kunskaper eller 

förståelse hos barnet. Vidare fundera ut hur barnet ska bli varse sitt eget lärande i form av en 

dialogisk återkoppling, vilket också ger pedagogen feedback på aktiviteten och vad barnet 

förstått av den.   

 

Förutsättningarna för barns lärande handlar till stor del om pedagogens förmåga att skapa 

situationer för dialogiska möten och om didaktisk kompetens.  Williams & Sheridan (2011) 

konkluderar utifrån en studie om lärarkompetens
1
 att det skulle behövas en utvecklad 

förskoledidaktik. De kompetenser som läraryrket kräver visar sig vara både ”komplext, 

multidimensionellt och relationellt” (s.22). Viktiga delar som studien visar på är 

”intersubjektiva och kommunikativa processer, förskollärarens kompetens och barns 

möjlighet att lära i förhållande till läroplansmålen” (s.23). Kort beskrivet lär barn tillsammans 

                                                 
1
Pojektet: Lärarkompetens i förändring (Sheridan, Williams, Sandberg & Vourinen, 2011).  
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i en stimulerande och utmanande miljö med kunniga pedagoger som tagit del av både teorier 

kring hur barn lär i samspel med andra, och utifrån styrdokumentens villkor. 

 

 I Lpfö (98 rev 2010) står det under förskolans uppdrag att 

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

varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. 

Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande 

och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka 

själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, 

språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska (s.7). 

 

Med tanke på det omfattande uppdrag förskolan har är det viktigt att de verksamma 

pedagogerna har kompetenser, engagemang och intresse inom många områden för att möta 

denna utmaning. 

 

Sammanfattning  
 

Estetiska aktiviteter bör genomsyra förskolans verksamhet. Det handlar om att barnen ska få 

rikligt med möjligheter att uttrycka sig på. Enligt forskarna bör musikaktiviteterna 

genomsyras av musikens grundelement i större utsträckning. De menar också att det är viktigt 

med en helhetsupplevelse där många sinnen involveras. Barns musikaliska och språkliga 

utveckling går hand i hand och berikar varandra under gynnsamma förhållanden. Pedagogens 

förhållningssätt är viktigt, det handlar om att skapa förutsättningar för lärandesituationer i 

stimulerande lärandemiljöer. Det är en komplex uppgift att arbeta i förskolan. 
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Teoretisk utgångspunkt  
 

 

Under vår studie förhåller vi oss till och analyserar vårt resultat utifrån den 

utvecklingspedagogiska teorin. Då vårt syfte med undersökningen är att synliggöra hur 

pedagoger arbetar med musiken under planerade musikaktiviteter, anser vi att denna teori 

passar.  Valet av teori bestäms utifrån syftet och vad analysen ska belysa (Fejes & Thornberg 

2009).   

 

Utvecklingspedagogisk teori 
 

Den utvecklingspedagogiska teorin är utarbetad utav professorerna Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson, de har bakgrund inom pedagogik respektive utbildningsvetenskap. Teorin 

utgår från det kompetenta barnet samt läroplanen. De båda professorerna lyfter att viktiga 

delar i denna teori är bland annat det sociala samspelet mellan pedagogen och barnet, och 

mellan barnen sinsemellan. Vidare beskrivs lärandets objekt, lärandets akt, metasamtal samt 

variation och urskiljning, som sätt att gå tillväga för att synliggöra lärandet för barnet. Utifrån 

den allsidiga leken sker utveckling och lärande, med andra ord leker och lär barnet på samma 

gång (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003).  I vår studie kommer vi att observera 

hur pedagoger i samspel med barnen utför musikaktiviteter och lägga vikt på att försöka 

urskilja vilka delar i samspelet och aktiviteten som kan kopplas till språkutveckling. Vi 

kommer också att fokusera på pedagogens syfte med aktiviteten och på vilket sätt hon väljer 

att nå det syftet. Lek och lärande sker parallellt, det ser vi likheter med i vår studie, musik som 

både mål och medel för lek och lärande. 

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, s.16) beskriver lärandets objekt som att 

försöka fånga vad det är som förutsätts för ett lärande. Pedagogen har här en stor uppgift i att 

vara den som ska hjälpa barnet till ökad förståelse, den som måste synliggöra och själv vara 

klar över vad för kunskap och förståelse som ska synliggöras. I vår studie kommer vi att 

försöka påvisa hur pedagogerna synliggör vad för kunskap och förståelse de vill att barnen 

ska få med sig efter aktiviteterna som de utför med barnen. Vidare beskrivs (Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson) lärandets akt hur pedagogen går tillväga för att ny 

kunskap ska få fäste hos barnet.  Genom att utgå från barnets erfarenheter skapas förutsättning 

för ett meningsfullt och lustfyllt lärande. Barnet behöver dessutom ges möjlighet till att 

upptäcka variationer och på så vis lära sig att urskilja olika nyanseringar av omvärlden. Det 

handlar om att som pedagog vara lyhörd och skapa rikligt med samspelssituationer i vardagen 

där ett utbyte av tankar och reflektioner får utrymme. Pedagogen hjälper barnet till en större 

förståelse genom att ställa reflekterande frågor i form av metasamtal, vilket i sig kräver att 

pedagogen är insatt i barnets tidigare relationer med olika fenomen (Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson).  

 

Mårdsjö har deltagit i utformningen av den utvecklingspedagogiska teorin, vilket har varit en 

process under en längre period. Tillsammans med Pramling Samuelsson beskriver hon hur 

erfarenheterna styr barnets sätt att tänka och uppfatta olika fenomen i omvärlden. Omvärlden 

uppfattas på olika sätt och det beror på att den ses ur individens eget perspektiv. För att förstå 

att det finns andra uppfattningar och sätt att tänka på är det viktigt att synliggöra det för 

barnet. I kontrast till andras tankar är det möjligt för barnet att inse att allas tankar är unika, 
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vilket i sin tur skapar förutsättningar för reflektion över de egna tankarna. Den 

utvecklingspedagogiska teorins syfte är att synliggöra och utveckla en förståelse hos barnet 

över hur det egna lärandet går till (Pramling Samuelsson & Mårdsjö, 1997), vilket även står 

skrivet i Lpfö (98 reviderad 2010) ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras 

perspektiv” (s.12).  I vår studie kommer vi genom att observera och intervjua pedagogerna få 

en insyn över hur de reflekterar tillsammans med barnen och på så vis hur barnen blir 

medvetna om sitt eget lärande.  

 

Den utvecklingspedagogiska teorin ger oss en plattform att utgå ifrån när vi ska studera 

pedagoger som använder musik som ett verktyg till språkutveckling. Då vi har en 

utgångspunkt i teorin över hur utveckling och lärande sker, underlättar det för oss när vi ska 

studera och analysera vad det är i musiken som bidrar till språkutveckling.   
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Metod  
 

Val av metod  
 

Utifrån vårt syfte och våra funderingar på vad vi egentligen skulle vilja veta, blev kvalitativ 

metod mest intressant för att kunna ge svar på vårt syfte. För att synligöra hur pedagoger ser 

på fenomenet musik som pedagogiskt verktyg, blev det naturligt att välja en undersökning 

som bygger på kvalitativ ansats. För att få ut bra kvalitativ data blev vårt val fältstudie. 

Fältstudien innehåller flera redskap som bidrar till en god datainsamling samt att det stärker 

tillförlitlighet och giltighet (Dovemark, 2007). Fältstudien kan ge oss en inblick i hur 

pedagoger på en musikförskola arbetar med musik och hur genomförandet går till. 

 

Kvalitativ metod  
 

Kvalitativ metod är en metod som inriktar sig på att förstå och beskriva människors olika 

uppfattningar och perspektiv på omvärlden (Dovemark, 2007 s.134). Genom de redskap 

(observation och intervju) som används inom kvalitativa metoder kommer man närmare 

studieobjektet än i kvantitativa metoder.  Något förenklat beskriver Fejes & Thornberg (2009 

ss.18-19) att den kvantitativa forskningsmetoden går ut på att försöka förklara, medan den 

kvalitativa metoden går ut på att försöka förstå. Genom att vi både observerar och intervjuar 

kommer vi nära pedagogerna vilket ger oss en inblick i hur de uppfattar och tänker kring 

fenomenet musik.  

 

Hermeneutik är en tolkningslära som utgår ifrån att känna in och verkligen försöka förstå hur 

andra människor upplever omvärlden (Thurén, 2007 s.94). Vår kvalitativa metod (fältstudie) 

förhåller sig till hermeneutiken på så vis att vi vill förstå hur pedagogerna använder musiken 

som ett verktyg för lärande.   

 

Etnografi  
 

Dovemark (2007 s.136) beskriver etnografin som en kvalitativ forskningsansats och hur 

etnografen ofta använder sig utav fältstudier för att komma nära händelsernas centrum, och bli 

en del av deras vardag under olika långa perioder. Det handlar om att få tillgång till fältet 

både när det gäller att fysiskt närvara och att bli accepterad av deltagarna i undersökningen. 

Fältstudien vi genomförde innebar att vi befann oss i förskolans verksamhet under fyra 

förmiddagar. Där vi inte bara fick tillgång till att vistas utan blev även mottagna med stort 

intresse och engagemang av de tre studieobjekten och resten av personalen. 

 

För att få en klarare bild av kontexten som ska undersökas behöver etnografen använda sig av 

flera olika sätt att samla in data på. Detta görs genom att själv delta, observera, intervjua och 

samtala med forskningsobjekten. Parallellt med datainsamling sker arbetet med att anteckna, 

skriva loggbok, analysera, läsa litteratur och forskningsrapporter, vilket skapar en helhetsbild 

över undersökningsområdet (Dovemark, 2007 s.134). Vi har dessutom fört loggbok och 

noggrant dokumenterat observationer, fältanteckningar och ljudupptagningar. Då vi under 
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hela arbetet arbetat tillsammans har även våra diskussioner bidragit till en större förståelse 

kring området som undersökts.  

 

Dovemark (2007 s.135) beskriver etnografin som en vetenskap där man försöker tolka och 

förstå människors olika sätt att ha levt sina liv, och hur det sedan uppfattades av dem själva. 

Det är en vetenskap som inriktar sig på individer i en viss social kontext, det är den sociala 

processen som är det intressanta att studera. Musikaktiviteten som social process innebär ur 

detta perspektiv att vi söker klarhet i hur studieobjekten, det vill säga pedagogerna tänker, 

agerar och förstår sin egen handling. Vi bör försöka ta pedagogernas perspektiv och sätta oss 

in i deras situation.  

 

Till detta hör också att vi ska inta ett reflexivt förhållningssätt, att vi är medvetna om att våra 

egna värderingar och våra förutfattade meningar alltid finns med. För att dessa ska genomsyra 

undersökningens resultat så lite som möjligt är det viktigt att vi ständigt reflekterar och ser vår 

egen handling i undersökningen. Björklund (2008 s.83) beskriver att vikten av att vara 

medveten om att på ett eller annat sätt kommer den egna handlingen ge avtryck i resultatet. 

Finns det ett tydligt reflexivt förhållningssätt i undersökningens resultat kan detta bidra till 

högre giltighet.  

 

Observationer  

  

Som etnografiska observatörer bör vi vara väldigt intresserade och nyfikna på området som 

ska undersökas. Vidare behöver vi vara kreativa, empatiska, ha ett stort tålamod och en vilja 

av att sätta oss in i och förstå en process med stor komplexitet. Därtill att vara noggranna med 

att datera observationer, anteckningar och ljudupptagningar, för att få en tydlighet och 

struktur över det insamlade materialet (Dovemark, 2007 ss.138-143). Delarna som beskrivs 

ovan har vi tagit ställning till när vi utförde våra fyra observationer. Musikaktiviteterna som vi 

observerade var cirka 30 minuter långa och de utfördes under fyra förmiddagar. Då vi 

genomförde våra observationer använde vi oss utav löpande protokoll samt ljudupptagning 

via en diktafon. Löpande protokoll innebär att det som studeras skrivs ner noggrant och med 

egna ord, den ska dessutom beskrivas objektivt och värderingsfritt (Rubinstein Reich och 

Wesén, 1986 s.15). Ljudupptagningarna transkriberade vi samma eftermiddag, det vill säga vi 

skrev ner det exakta innehållet från inspelningen. Vi sammanställde dem sedan med de 

löpande protokollen vilket utmynnade i ett material som blev relativt heltäckande. Det vi 

inriktat oss extra på att skriva ner under observationen var pedagogens kroppsspråk, 

ansiktsuttryck och handlingar, vilka vi inte kunde få med i ljudupptagningen. 

 

Intervjuer  

 

Två olika former av intervjuer är vanliga inom den etnografiska ansatsen, det är den formella 

intervjun och fältintervjun. Under den formella intervjun är man väl förberedd med frågor och 

material. Den formella intervjun är just formell för att den är ett planerat möte, själva 

intervjun behöver dock inte vara strikt strukturerad. Vid en fältintervju sker samtalen mer 

spontant, då det uppstår oklarheter eller frågeställningar på plats. En annan skillnad är att man 

under en fältintervju inte för några anteckningar eller spelar in på band det som sägs, de skrivs 

ner i efterhand (Dovemark, 2007 s.147). Fältintervjuer var den intervjuform vi använde oss av 

i vår undersökning, dock förde vi anteckningar. Vi följde upp våra observationer med 

följdfrågor som ett komplement då vi behövde mer information för att öka vår förståelse över 
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hur pedagogen tänkte kring sitt eget agerande och över innehållet i aktiviteten. 

Fältintervjuerna skedde samtliga dagar vi befann oss på förskolan och pågick mellan 10-20 

minuter. Utifrån pedagogernas val satt vi på olika ställen varje dag och de frågor som ställdes 

var utifrån funderingar kring musikaktiviteterna vi observerat samma dag.   

 

Urval  
 
Merriam (1988) beskriver att ett målinriktat urval är vanligt inom kvalitativ forskning. Med 

målinriktat urval menar författaren att de som har kunskapen inom området också är de som 

ska väljas ut i undersökningen. Det vill säga de pedagoger som arbetar med musik i 

förskoleverksamheten valdes ut då vårt syfte var att synliggöra pedagogers arbete med musik i 

förskolan. 

 

Ett målinriktat urval till vår studie var att söka upp en förskola inriktad på musik, för att få 

svar på vårt syfte. Genom vår sökning på internet efter olika förskolor i Västsverige hittade vi 

några som var intressanta för vår studie. Den förskolan vi såg som mest intressant valde vi att 

kontakta via e-post och telefon, och de valde också att delta. Vi valde att tillfråga alla 

pedagoger om deltagande i studien. Efter att förskolans arbetslag diskuterat deltagandet kom 

de fram till att de mest lämpliga för studien var de tre pedagoger som specifikt arbetade med 

musikområdet. De var också de som höll i musikaktiviteterna så det föll sig naturligt att följa 

dem. Barngruppen vi följde var de äldsta barnen på förskolan, de var mellan fem och sex år, 

och de var mellan 14 och 16 stycken vid varje musiksamling. 

 

Genomförande  
 
Vi valde att besöka förskolan innan studien skulle äga rum, då diskuterade vi mer ingående, 

tillvägagångssätt och datum samt tider bestämdes. Vi delade ut missivet
2
 till pedagogerna och 

de tog på sig ansvaret att förmedla missivet
3
 till föräldrarna för deras medgivande vilket vi var 

mycket tacksamma för.  

 

För att bli samspelta inför undersökningen utförde vi ett antal observationer tillsammans 

utifrån flera Youtube-klipp som visade musikaktiviteter från förskolan. Utifrån denna 

pilotstudie kände vi oss mer samspelta vilket vi hade stor nytta av när vi gjorde vår 

undersökning. Vi hade lärt känna varandras sätt att tänka i större utsträckning och därmed 

blev vi noggrannare att tala om vad vi menade och inte bara ta för givet att vi tänkte ungefär 

på samma sätt.  

 

Vi befann oss på förskolan fyra förmiddagar, måndag till torsdag under en och samma vecka. 

Dessa dagar observerade vi en halvtimmeslång musiksamling om dagen och utförde i 

anknytning till varje observation en fältintervju. Sammanlagt utförde vi fyra observationer 

och fyra fältintervjuer. 

                                                 
2
 Se bilaga 1 

3
 Se bilaga 2 
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Etik  
 

Inom det etiska området finns regler för att skydda den enskilda individen, det handlar om att 

ta hänsyn och beakta de personer som deltar i undersökningen. Individskyddskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002) som består av fyra delar handlar för det första om att informera 

deltagarna om syftet med studien och vilka som utför undersökningen, informationskravet. 

Vidare innebär det att ett deltagande är helt frivilligt, samtyckekravet. Ingen person eller plats 

i studien ska kunna bli igenkänd eller identifierad och att all information förvaras oåtkomligt 

för utomstående, konfidentialitetskravet. Och till sist ska meddelas att det insamlade 

materialet endast används i denna studie, nyttjandekravet.  

 

För att uppfylla individskyddskravet har vi genom missivbrev
4
 informerat studieobjekten, 

alltså pedagogerna och barnens föräldrar, om vilka vi är och vårt syfte med studien. Brevet 

innehöll även information om att deltagandet var frivilligt, att förskolan och deltagarnas 

identitet skulle vara anonyma. Därtill att det insamlade materialet bara skulle användas i 

studiens syfte och hållas oåtkomligt för utomstående. 

 

Det är vanligt att individskyddskravet och forskningskravet inte går ihop, då är det extra 

viktigt att sätta sig in i hur den som ska vara med i undersökningen kan påverkas av våra 

beslut. Etiska ställningstaganden handlar om värdegrundsfrågor, att bemöta och skydda dem 

vi ska undersöka så de känner sig bekväma och trygga med oss. Det handlar om att ha ett 

moraliskt sunt förnuft, att vi försöker känna av i olika situationer hur konsekvenserna för våra 

egna handlingar kan påverka studieobjekten (Björkdahl Ordell, 2007 s.27).  

 

När vi var på förskolan försökte vi att hålla oss så osynliga vi kunde under observationerna 

för att inte störa verksamheten. Vid fältintervjuerna var det viktigt för oss att pedagogerna 

kände sig bekväma med både våra frågor samt tid och plats. Genom att vi pratat om detta 

dilemma både inför och under arbetet har vi också lyft värdegrundsfrågorna och på så vis 

försökt att ha dem närvarande under hela processen. 

 

Tillförlitlighet och giltighet  
 
En studie bör ha stor tillförlitlighet och giltighet för att tas på allvar.   

 

Tillförlitligheten för studien har vi delvis stärkt genom att träna oss i att observera och 

intervjua och därmed blivit mer säkra på dessa moment. När vi var två som gemensamt 

utförde observationer eller intervjuer skapade vi större förutsättningar för att fånga upp ett 

bredare innehåll. Ljudupptagningarna under observationerna var viktiga, det blev betydligt 

mer tillförlitligt då vi gavs tillfälle att återgå till materialet otaliga gånger (Kihlström, 2007 

s.231). När en ljudupptagning transkriberas (skrivs ner ordagrant utifrån en bandning) är det 

viktigt att tänka på hur texten kan tolkas (Dovemark, 2007 s.148).   

 

Giltigheten för studien påverkar vi genom att säkerställa att syftet besvarats, att det som vi 

tänkte undersöka faktiskt också blev undersökt. Genom att vår handledare granskar och 

                                                 
4
 Se bilaga 1 och 2 
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vägleder oss under arbetets gång, att vi genomfört en förstudie och att vi både observerar och 

intervjuar stärker giltigheten. Viktigt för presentationen av undersökningen är att den är 

kommunicerbar, vilket innebär att läsaren och deltagarna känner att de lätt kan sätta sig in i 

texten, och förstå de olika delarna av vår undersökning (Kihlström, 2007 s.231). Vilket är 

något vi lagt mycket energi på, det känns viktigt för oss att läsaren ska kunna sätta sig in i vår 

process.  

 

Analys och bearbetning  
 

Hur vi förhåller oss till den valda teorin och tidigare forskning under analysarbetet är viktigt 

att vara medveten om när en kvalitativ analys utförs. Och att det tydligt sedan förklaras i det 

färdiga arbetet (Fejes & Thornberg, 2009).  

 

Utifrån våra transkriberade observationer startade vi med att fundera över vilka kategorier 

som skulle vara relevanta utifrån den utvecklingspedagogiska teorin, vårt syfte och våra 

frågeställningar.  Vi skrev en sammanfattning av varje observation för att få en överblick vad 

varje observation handlade om. Vi bestämde oss efter att ha testat lite olika kategorier, och 

efter att ha diskuterat med vår handledare till sist för att utgå från två olika övergripande 

kategorier. Vi valde indelningsgrunderna musik som eget ämne och musik som verktyg för 

annat lärande. För att sedan inom respektive indelningsgrund finna olika sätt att kategorisera 

materialet. Vi gick därefter igenom observation för observation och markerade det som vi 

ansåg vara relevant och sammanställde detta i en tabell, det för att lättare kunna urskilja vad 

som faktiskt fanns med. Intervjufrågorna analyserades utifrån observationsmaterialet, de blev 

på så vis komplement till att förtydliga observationerna. 

 

Utgångspunkten under analysarbetet låg i den utvecklingspedagogiska teorin och de 

frågeställningar vi ville besvara. Dels pedagogernas tillvägagångssätt under de planerade 

musikaktiviteterna genom att följa upp deras syfte och dels hur de valt att nå det.  När det 

handlade om språkutvecklingen har vi försökt att tolka vad i aktiviteten som varit 

betydelsefullt för att utveckla språket. Det material vi utgick ifrån var fyra observationer med 

kompletterande fältintervjuer.   
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Resultat  
 

 

Här nedan kommer vi att presentera vårt resultat. Vi valde att lyfta fram musik som en estetisk 

aktivitet samt musik som verktyg för språkutveckling, vilket vi anser är relevant utifrån vårt 

syfte och våra frågeställningar.   

 

Vårt resultat bygger på observationer och fältintervjuer på en musikförskola. Där undersökte 

vi hur pedagogerna arbetade med musik och hur musiken kunde vara ett verktyg för 

språkutveckling. Vid fyra tillfällen observerade vi pedagogers arbetssätt under planerade 

musikaktiviteter och i direkt anknytning till dessa följde vi upp med fältintervjuer med en av 

pedagogerna.  

 

Deltagare: Förskolan vi utförde våra observationer på var under musikaktiviteterna indelade i 

tre olika åldersgrupper. Vi följde de äldsta barnen som var mellan fem och sex år. Under 

dessa musikaktiviteter deltog alltid två pedagoger, en av pedagogerna hade ansvar för 

planeringen och höll i aktiviteten, medan den andra pedagogen intog en hjälpande och 

inspirerande roll. De pedagoger som hade huvudansvaret var också de som var ansvariga för 

just musiken på förskolan. Vi har valt att kalla pedagogerna Mia, Jim, Lina och Ann, vilka är 

fingerade namn. Vid de fyra observationerna deltog mellan 14-16 barn.  

 

Plats, se figur 1: Under samtliga observationer befann vi oss i musikrummet. Det var ett stort 

rum innehållande en scen, en mängd instrument såsom piano, synt, trummor, gitarrer och en 

del andra instrument, en stor rund blå matta mitt på golvet och en hörnsoffa placerad i ena 

hörnet med utsikt över hela rummet. Vi satt på en bänk bredvid soffan där vi hade överblick 

över rummets alla delar. Barnen och pedagogerna befann sig till största delen på mattan, i 

soffan och vid scenen.  

 

 

 
 

Figur 1, skiss över musikrummet, dock är skissen inte proportionerlig. Det markerade kryssen 

utmärker vår position under observationerna. 
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Musik som estetisk aktivitet  
 

I resultatet nedan visar vi hur pedagogerna arbetar med musiken som ämne i sig. Musikens 

egenvärde som att sjunga och röra sig till musik, känna musikens olika tempo och rytmer 

lyfts. Pedagogerna arbetar med musikens egenvärde i form av musiklek, lyssningslek, 

dynamik och instrumentaktivitet. 

 

 

Musiklek Observation 1, 120416 kl. 10.05 -10.35 

Barnen och Jim sitter i en ring på den stora runda samlingsmattan, Mia går och sätter sig vid 

synten.  
 

Mia – Nu ska ni få ställa er upp och så tror jag att vi ska göra lite staccato, får ni röra på er 

helt enkelt och studsa som studsbollar. Mia - Är ni med då? (Mia spelar studsigt på synten, 

alla sjunger i staccato, hoppande och skrattande sjunger de högt Bro der Ja kob). Mia - Nu 

ska vi prova lite legato, inga studsbollar mer här inte. (De sjunger Broder Jakob i lugn och 

jämn rytm). Mia - Nä nu tar vi lite accelerando här. – Börjar vi lite långsamt, och sen så kan 

ni röra på er lite.  Jim – vi går åt samma håll så vi inte krockar, klockans håll. Mia – Vi 

börjar väldigt långsamt. (Alla sjunger i accelererande tempo vilket utmynnar i mycket skratt 

och uppsluppen stämning). 

 

Barnen får sjunga och röra sig till tre olika musikbegrepp, staccato, accelerando och legato. 

Mia spelar på synten och barnen sjunger och gör rörelser som stämmer överens med de olika 

tempona utifrån musikbegreppen. Jim finns med och inspirerar och stöttar i både sång och 

rörelser. Under detta moment berörs främst hörselsinnet och det rörelsesinnet. 

 

Lyssningsaktivitet Observation 2, 120417 kl. 10.05–10.35 

Barnen och Mia står upp mitt i rummet, Lina sitter vid synten. Barnen och Mia diskuterar de 

olika ordbilderna (staccato, accelerando och legato) och sätter upp dem bredvid de tre olika 

dörrarna i rummet.  

 
Mia – Vi börjar om från början, sshhh, lyssna på pianot, får vi höra. – För det är såhär, att 

Lina kommer spela staccato, legato eller accelerando, å då får vi lyssna, och det vi hör, om 

till exempel Lina nu spelar staccato, får vi skynda oss till staccatoskylten.  – Spelar Lina 

accelerando får vi skynda oss till accelerando skylten och är det legato är det skylten där. 

 

Barnen uppmanas att lyssna och när de kan urskilja vilket av begreppen Lina spelar ska de 

springa till den ordbilden som överensstämmer med det de hör. När de samlats vid de olika 

skyltarna sjunger de även en sång i det bestämda tempot. Sinnen som här berörs är syn, hörsel 

och rörelsesinnet. 

 

Dynamik Observation 2, 120417 kl. 10.05–10.35  

Mia sitter på en pall med gitarren redo för att börja spela, barnen och Lina sitter framför 

henne i en halvcirkel på den runda blå mattan. 

 

Mia uppmanar barnen att lyssna till gitarren. Hon börjar spela entonigt, med snabb frekvens. 

Barnen hoppar ivrigt och högljutt till det snabba tempot. Mia byter till att spela låg ton med 

långsam frekvens. Barnen sätter sig ner och de ser förväntansfulla ut. Mia byter till hög ton, 

inte den heller så snabb. Barnen ställer sig upp. Barnen visar koncentration, stort intresse och 

glädje. 
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Här startar dagens musiksamling med en lyssningslek där Mia spelar gitarr, barnen lyssnar 

och utför rörelser till. Dynamik får här en viktig innebörd när barnen ska urskilja tempo i 

snabbt och långsamt och tonhöjd i högt och lågt. Denna lek utfördes även i musikaktiviteten 

120418, variationen var att Ann spelade synt och hon valde att spela en melodi där Mia 

spelade entonigt och snabbt. 

 

Instrument Observation 1, 120416 kl. 10.05–10.35 

Barnen och Jim sitter i en ring på mattan och Mia ber ett barn dela ut maracasägg. 

  
Mia – Då ska vi se då tänkte jag som så att du ska få dela ut maracasägg som ni ska lägga 

framför er. – Så får de ligga alldeles tyst där framför dig. (Barnen pratar lite med varandra 

om färgen och känner på maracasäggen och skakar dom lite). 

 

Mia tar fram gitarren och sätter sig i ringen och de börjar sjunga på namnsången ”Vem är det 

som sitter bredvid….. ”  

 
Alla - Rajrajra da di rajrajra… . (I refrängen spelar barnen med på maracasäggen och 

sjunger för full hals och med stort engagemang. Mia spelar och sjunger lugnt och försiktigt 

under versen men i högt tempo i refrängen). Flicka – De där sjunger dom ju en gång till. 

Mia - Ska vi ta en gång till? – Känner ni för det, ok! (De spelar och sjunger refrängen en 

gång till). 

 

Barnen får under namnsången fylla i med sina namn och spela på maracasinstrumenten i 

refrängen. När barnen sjunger och spelar under refrängen visar de stort engagemang och 

inlevelse, de visade också stor glädje. Mia växlar här mellan vers och refräng både i tempo 

och volymmässigt. 
 

 

Reflektion 

 

Vår reflektion är att musik som en estetisk aktivitet berör många olika förmågor såsom 

sinnena, lyssningsteknik, urskiljning, synkronisering och koordination. 

 

Utifrån de två första observationerna reflekterar vi över att lyssnandet aktiveras mångsidigt, 

genom att barnen får lyssna och urskilja begreppen på dess tre säregna vis, vågrätt 

tonläge/legato, studsigt/staccato och accelererande/accelerando. Rörelsesinnet berörs genom 

de rörelser barnen utför, gå i legato, hoppa i staccato och springa i accelerando. Puls, takt och 

rytm är andra delar som barnen tränar då det handlar om att synkronisera sig till musiken. För 

att i en aktivitet kunna sjunga och dansa tillsammans krävs ett samspel och kommunikation 

för att få in den gemensamma takten och rytmen.   

 

Vi reflekterar över att innebörden i lekarna var desamma, det var sätten eller instrumenten 

som varierades samt hur ljuden presenterads. Genom att barnen fick lyssna till olika tonarter 

och tonhöjder möjliggjorde pedagogen för barnen att urskilja variationer i musiken.  

 

Musik som verktyg för språkutveckling 
 

I resultatet nedan visar vi hur pedagogerna arbetat med musiken som verktyg för lärande inom 

språkutveckling. Det gör pedagogerna dels genom att koppla talspråk till skriftspråk genom 

att synliggöra bokstäver och ordbilder. Dels genom att arbeta med begreppsförståelse och 
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textminne, i form av aktiviteter som musikbegrepp, röstövning, repetition av sång, rörelsesång 

och långdans.  

 

 

Musikbegrepp Observation 1, 120416 kl. 10.05–10.35 

Barnen sitter på mattan vända mot Mia som står vid en flyttbar whiteboard tavla på ett staffli.  

 
Mia – Tre ord ska jag skriva, får vi se om ni känner igen något! – Då börjar jag här uppe 

med det här ordet. (Hon skriver ordet staccato). Barnen – Staccato!  Mia – Staccato! (Mia 

fortsätter att skriva accelerando). Barnen – A a. Mia - Det var ett jättelångt ord jag får 

nästan inte plats med det på tavlan. – Vad kan det stå där? Barnen – Legato! Mia - Nej, 

börjar det på l? Barnen – Nä! Mia – Nej, det börjar på a, acc.. En pojke - Accelerando. Mia 

– Vad skriver jag nu då?   

 

Barnen får vara med och gissa vilka ord Mia skriver på tavlan. Hon kopplar talspråk till 

skriftspråk genom att visa hur orden skrivs och uttalas. Ordbilder görs möjliga att avkodas.  

 

 

Röstövning Observation 2, 120417 kl. 10.05–10.35 

Alla står i en ring på mattan, Mia visar hur de ska låta och hur de ska göra rörelserna. 

 
Mia - Nu ska vi se, nu ska vi dra upp rullgardinen å så ska vi dra ner den och så när vi drar 

ner den så fastnar den hela tiden. – När den åker upp låter det såhär, dddrrrruuupppp (hon 

visar med att röra armen uppåt), ner rrrrrrrrrrrrrrrrrrr (drar ner armen, rullgradinen). – Och 

när den fastnar, rrr rrr rrr (hon visar gasrörelser med handen, som på en motorcykel). – Så 

börjar vi här nere, Rrrrruuuuppp- rrrrrrrrrrrrr- Rrrrruuuuppp- rrrrrrrrrrrrr- rrr rrr rrr…..   

    

Det är en röstövning där barnen får visualisera att de drar upp och ner en rullgardin som 

fastnar emellanåt. Barnen tränas här att uttala bokstaven r genom ett lekfullt moment. Mia 

använder beskrivande ord som gör att barnen lättare ska förstå instruktionerna. 

 

I samma observation har alla barnen fått visualisera att de har ett tänt ljus i handen. De står på 

den runda mattan i en ring. Mia har skrivit bokstaven A på tavlan. 

 
Mia – Vi gör såhär, vi blåser ut ljuset på ett A, är ni med? (Alla blåser de ut samtidigt som 

de säger A ca 10 ggr). Mia – Nääe! (Mia frågar en flicka om det finns någon annan bokstav 

de kan ta). Flickan – O. (Alla försöker blåsa ut ljuset på bokstaven O). – Mia – näääe vilket 

ljus!  

 

Barnen görs delaktiga i denna röstövning då de får komma med förslag till vilka bokstäver de 

tror fungerar för att kunna blåsa ut ”ljuset”. De går igenom bokstäverna N, M, Ö, T, V, E, J, 

R, F, X och S. I språkutvecklande syfte är ljudningen en viktig del i att bli fonetiskt medveten.  

 

Repetition av en sång Observation 3, 120418 kl. 10.05–10.35 

Barnen är uppställda på en rad framför scenen, Ann står mitt i rummet vänd mot barnen. De 

ska öva på en sång till en föreställning. Ann har gått igenom texten och de rörelser som ska 

utföras. Hon poängterade för barnen när de sjunger att de ska tänka sig in i att de berättar 

texten för någon. En cd-skiva sätts på som bakgrundsmusik, en pampig melodi. 

 
Ann - Då var det såhär, allra allra först så bara vi sjunger sången, så ser ni på mig att ni bara 

sjunger den väldigt tydligt. – Och sen andra gången både vi sjunger och gör rörelserna, och 

sen bara (betoning på bara) rörelserna.  – Titta på mig, så ser ni hur vi gör.   
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Barnen ges tydliga instruktioner i hur de ska sjunga och över hur rörelserna ska utföras. 

Koordination tränas när barnen både skall sjunga och göra rörelserna till. Här får barnen både 

verbala och ickeverbala instruktioner. De görs medvetna om att de ska tänka på att berätta 

texten när de sjunger, vilket utmanar barnen ytterligare rent koordinationsmässigt.  

 

Rörelsesång Observation 4 120419 kl.10.05 – 10.35 

Denna aktivitet ligger i början av samlingen. Alla barnen och Mia står upp på den runda 

mattan. Lina tar fram gitarren.  

 

Lina börjar spela på gitarren och sjunger en rörelsesång. Barnen börjar springa runt på mattan, 

även Lina och Mia. I sångtexten uppmanas barnen att göra olika rörelser, ”kryper ner mot 

golvet och blir rund som en boll, jag sträcker upp mot taket och blir lång som en stång, sen 

klappar jag såhär”. Lina visar rörelserna med ett tydligt kroppsspråk, gitarrspelandet ger också 

en tydlighet i form av bland annat dynamik när rörelserna ändras.  

 

Pedagogerna är aktiva och tydliga genom kroppsspråket under aktiviteten och Linas 

gitarrspelande ger en förstärkning av rörelserna och när de skiftar. Här ges barnen genom 

sångtexten instruktioner över vad de skall gestalta, samt att pedagogerna visar detta med sitt 

kroppsspråk. Det finns i denna aktivitet möjlighet för barnen att ta till sig ord och begrepp på 

ett lustfyllt sätt.  

 

Långdans Observation 3, 120418 kl. 10.05–10.35 

Barnen och pedagogerna står i en stor ring på mattan och förbereder för långdans. De pratar 

om lägespositioner, hur de benämns när någon går först, någon sist och hur det benämns när 

man går däremellan.  

 
(Ann dansar först i ledet och sjunger, barnen följer henne i ett långt led i långdansen. 

Sången sjungs en gång, därefter pratar Ann under tiden de dansar om de olika begrepp som 

sångens text innehåller). Ann – Tårtor ja, å vad kan man baka mer? Pojke – Bullar. Ann – 

Bullar, ska vi ta och göra en sån där bulle då? – Är ni med då när vi skall göra bullen? 

(Bullen gestaltas genom att alla dansar in i en spiral som en kanelbulle). 

 

Begrepp som sångtexten innehåller synliggörs dels genom att prata om ordet och dels genom 

att knyta an det till närmiljön och barnens erfarenheter. Lägespositioner lyfts och diskuteras i 

början av aktiviteten. I långdans tränas även puls, rytm, koordination och samarbetsförmåga.  

 

 

Reflektion   

 

Utifrån observationerna är vår reflektion att ord och begrepp i sångtexternas innehåll 

synliggörs för barnen, det handlar om både musikaliska och vardagliga begrepp. När barnen 

dessutom utför en motorisk rörelse till reflekterar vi över att ytterligare en dimension av det 

aktuella begreppet synliggörs. Rytmen i sången kan vara ett stöd till att lättare hitta rytmen 

även i talspråket. Tecken som stöd används för att förstärka och stödja innehållet i sångerna. 

 

Under aktiviteten där barnen repeterar en sång med rörelser i den tredje observationen berättar 

pedagogen först texten för barnen medan hon utför rörelserna till. Vår reflektion består av att 

barnen med både syn och hörseln kunde ta till sig textens innehåll. Pedagogen utmanar barnen 

genom att hon ber dem sjunga berättande.    
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I en av aktiviteterna ber pedagogen barnen visualisera inre bilder, vår reflektion över det är att 

barnen tränar på att visualisera och bygga upp ett inre bildförråd. Två av aktiviteterna i 

observation 2 innehöll röstövningar, det var intressant att se att barnen var så engagerade och 

intresserade under dessa moment. De gick igenom halva alfabetet innan pedagogerna 

avslutade, barnens delaktighet och pedagogernas entusiasm kan ha varit anledningen till att 

barnen inte tröttnade.  

 

I aktiviteten där de tre musikbegreppen lyfts i observation 1 kopplar pedagogen talspråk till 

skriftspråk. Hon använder sig av att barnen får se ordbilden, höra orden och även ”smaka” på 

bokstäverna. Barnen fick till sig upplevelsen genom flera olika sinnen. Dessa begrepp lyftes 

ytterligare genom att barnen senare också sjöng och rörde sig till dem. 

 

Vår reflektion var att i långdans tränas samarbetsförmågan genom att barnen ska hålla 

varandra i handen, ha ett lagom avstånd och kunna följa en gemensam takt och rytm 

tillsammans. Ord och begrepp lyfts vilket kan ha en stödjande effekt till att sångtexten kan bli 

mer greppbar, då textens innehåll utspelar sig i en annan tid. Barnen tränar förutom 

begreppsförståelse även motorik och koordinationsförmåga i denna övning.   

 

Fältintervjuer  
 

Rent språkutvecklande kan nämnas att pedagogerna över lag talade ett språk som innehöll 

musiktermer och många andra begrepp som kan anses något svårare än normalt. Detta var ett 

medvetet val av pedagogerna då de menar att det är språkutvecklande i sig att tidigt få ta del 

av fackspråk, termer och begrepp.  

 

Pedagogens syfte med aktiviteten var i observation 1 att befästa tre musikaliska begrepp, 

staccato, accelerando och legato. Pedagogen beskrev under fältintervjun hur hon och hennes 

kollegor planerar för att nå fram till att barnen befäster dessa begrepp.  Genom att aktivera 

många sinnen på många olika sätt och att variera momenten men behålla kärnans innehåll 

skapas förutsättningar för barnets begreppsförståelse, berättade hon.  

 

Pedagogen poängterar att språket alltid finns med och att de vill inspirera att använda de olika 

begreppen, det gör de bland annat genom att låta barnen se dem som läsare och skrivare.  Hon 

beskrev också att de jobbar mycket med texter, textminne och att kunna urskilja ett speciellt 

ord i en sångtext. Att ge ett visst ord en speciell tyngd, genom att exempelvis klappa eller 

trumma på ordet som ska uppmärksammas.  

 

Rent språkmässigt handlar det om att musiken såsom språket har en melodi. För barn med 

annat modersmål är musiken verkligen en tillgång. Det är lättare att sjunga än att prata menar 

pedagogen. Vidare beskrivs att musiken är till för alla, oavsett om man går vidare med det 

musikaliska senare eller inte. En av pedagogerna beskriver att alla kan vara med och alla 

berörs. 

 

När vi pratade om återkoppling eller reflektion svarade pedagogen att de arbetade med 

upprepning, genom att upprepa och variera kunde de se om barnen hade fått med sig den 

förståelsen som aktiviteten syftade till. 

 

Improvisation arbetade de med i form av att skapa egna sångtexter genom utvald rekvisita, 

röra sig fritt till musiken med rekvisita som sjalar, härma och gestalta ur fantasin. 
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Diskussion  
 

Resultatdiskussion  
 

I resultatdiskussionen kopplar vi samman läst litteratur och forskning med resultatet, egna 

reflektioner och den valda teorin kommer också att knytas till diskussionen. Vi kommer även 

att koppla resultatdiskussionen till vårt syfte och frågeställningar. Dessa lyfter pedagogens 

arbetssätt och vilken form av språkutveckling musikaktiviteterna innehåller, samt hur barnen 

ges möjlighet att uttrycka sig under dessa aktiviteter.  

 

Pedagogen tycks vara den viktigaste faktorn för att en planerad musikaktivitet ska utmynna i 

ny förståelse eller lärande. Utifrån fältintervjuerna kan vi se att pedagogerna tänker på att få 

med språket i de planerade aktiviteterna, de menar att språket alltid finns med, men att de 

behöver rikta lärandet mot till exempel att kunna urskilja ett speciellt ord i en sångtext eller att 

befästa ett musikaliskt begrepp. Här belyses våra frågeställningar som handlar om vilken form 

av språkutveckling musikaktiviteterna innehåller samt pedagogens syfte och didaktiska tanke 

med att aktiviteten skapar förutsättningar för språkutvecklingen. Vi har reflekterat över att det 

är pedagogen som till största delen avgör om en musiksituation stimulerar språkutvecklingen 

samt annat lärande. För att språket ska lyftas i aktiviteterna måste pedagogen tänka på språket 

och hur hon/han tänkt befästa ett nytt begrepp eller hur de ska lyfta en sångtext för att barnen 

skall förstå innehållet, annars är det lätt att språket inte lyfts och musiken bara används i ett 

görandesyfte. Det handlar om att som pedagog skapa förutsättningar och vara aktiv, fånga vad 

det är för lärande eller ny förståelse som barnet ska få med sig, vilket nämns som lärandets 

objekt i den utvecklingspedagogiska teorin (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003). 

Förutsättningarna för barns lärande handlar till stor del om pedagogens förmåga att skapa 

situationer för dialogiska möten och om didaktisk kompetens. Barn lär tillsammans i en 

stimulerande och utmanande miljö med kunniga pedagoger som tagit del av både teorier kring 

hur barn lär i samspel med andra, och utifrån styrdokumentens villkor (Williams & Sheridan 

2011 s.22). 

  

Utifrån observationerna har vi sett att pedagogerna varit aktiva vid aktiviteterna, med mycket 

samspel i form av tydliga instruktioner, ögonkontakt och kroppsspråk. De har haft en tanke 

över vad för sorts kunskap eller förståelse aktiviteten ska lyfta, syftet har varit centralt. 

Pedagogen menar att det är viktigt att de kan skapa ett intresse hos barnet kring det aktuella 

syftet (fältintervju 16/4-12). Det är enligt Wiklund (2009 s.40) viktigt att vara lyhörd och 

kunna tolka barnens behov och hjälpa dem vidare i sin utveckling både språkligt, mentalt och 

kroppsligt. Vidare anser Wiklund (2009 ss.21-22); Jederlund (2011 s.21) att om barnet ska 

kunna utvecklas språkmässigt genom estetiska aktiviteter behöver barnet stöd och vägledning 

utav en intresserad och engagerad pedagog. Dessutom menar de att pedagogen ska våga ge sig 

hän musikaliskt, det handlar inte om att sjunga vackert utan det handlar mer om att vara 

engagerad och våga sjunga och spela. Utifrån vår undersökning kunde vi se att pedagogens 

visade engagemang och intresse, samspel och kommunikation var viktiga delar för att 

överhuvudtaget nå fram till barnen och för att skapa förutsättningar för dem att utrycka sig på 

olika sätt. Dessa sätt bestod i huvudsak av sång, rörelse och instrumentutövande. För att 

behålla ett fortsatt intresse hos barnen är det nödvändigt att utgå från var varje barn befinner 

sig i sin utveckling oavsett område, menar vi. Processen behöver få gå sin egen väg ibland, 

det är betydelsefullt att kunna förändra under aktivitetens gång utefter vad barnen visar, 
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Hammershøj (1997) lyfter att kreativitet är en viktig egenskap hos pedagogen, det är ibland 

nödvändigt att förändra i processen utifrån barngruppen. Detta är dock problematisk, 

barngruppernas storlek kan vara ett hinder för att tillgodose alla barns behov anser vi.  

Lärandets akt kan beskrivas som det sätt pedagogen går tillväga för att ny kunskap ska få fäste 

hos barnet, på vilka sätt och med vilka medel detta syfte kan synliggöras för barnet. 

Pedagogen har här en stor uppgift i att vara den som ska hjälpa barnet till ökad förståelse 

(Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling, Wallerstedt, 2008; Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson 2003).  

 

Genom att arbeta med variation och nyansering ges barnet möjligheter att lära sig urskilja och 

upptäcka att det finns olika nyanser i bland annat musik och språk. Utifrån den 

utvecklingspedagogiska teorin är detta sätt att arbeta en av förutsättningarna för att befästa ny 

kunskap och förståelse hos barnen. Viktigt är att försöka få med alla sinnena i processen, utgå 

från barnet och dess intresse (Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling, 

Wallerstedt, 2008 ss.54-55; Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003). Utifrån våra 

observationer har vi sett att pedagogerna arbetar rikligt med variation som kan gynna 

språkutvecklingen. När utgångspunkten var att nå musikaliska begrepp varierade pedagogerna 

aktiviteterna genom att många sinnen berördes på olika sätt. Det genom att barnen fick vara 

med att bokstavera orden, se de färdiga ordbilderna, begrepp förklarades, rörelser lades till 

och de sjöng varianterna i begreppen. Utifrån vår frågeställning som handlar om vilken form 

av språkutveckling musikaktiviteterna innehåller får vi ovan flera exempel. Vi anser att om en 

aktivitet innehåller variation och berör många sinnen får alla barn en chans att lära och ta till 

sig erfarenheter utifrån sitt eget sätt att lära. Alla barn kan på något sätt känna att aktiviteten 

är för dem. Vi vet ju idag att alla lär sig på olika sätt. Carlsen och Samuelsen (1991) menar att 

det är betydelsefullt att skapa förutsättningar så att barnets upplevelser består av variation och 

nyanseringar som väcker barnets intresse och lust. Utgå från var barnet befinner sig idag, hitta 

en balans mellan det som barnet känner igen och det som är nytt, vilket skapar en nödvändig 

trygghet. Det handlar om att hela tiden utveckla förståelsen hos barnen, anpassa efter mognad 

och utmana lagom, berättade en av pedagogerna (fältsamtal 18/4-12). Det är nödvändigt att 

pedagogen skapar förutsättningar för att upplevelserna blir rika på variation, att de ses ur 

barnets perspektiv och att det ges rikligt med utrymme för känslor, tankar och rörelse 

(Paulsen, 1994 s.14). Under musikaktiviteter är det viktigt att försöka skapa en 

helhetsupplevelse och få med så många delar som möjligt, Olsson (2011 ss.197-198) lyfter 

vikten av att helheten uppmärksammas under musikaktiviteter.    

 

Harris (2011 s.149) har utifrån sin studie och med stöd av andra forskare kommit fram till att 

det finns tecken som tyder på att språkutvecklingen under musikaktiviteter kan gynnas. Det i 

form av bland annat ord och begreppsförråds utveckling, lyssningsförmågan samt verbal och 

ickeverbal kommunikation. Exempel på detta kan vi hämta utifrån observationerna vi utfört, 

när det handlade om att utveckla ord och begrepp kunde vi se att de arbetade mycket med 

sångtexternas innehåll, ordbilder och bokstäver på olika sätt där många sinnen berördes. 

Lyssningsteknik tränades genom att barnen fick lyssna och utskilja bland annat tonhöjd och 

tempo. Lekarna innehöll språkuttryck i form av både muntliga, kroppsspråkliga och 

rörelsespråk. Jederlund (2011 s.21) menar att när alla språken ges möjlighet att stimuleras 

bidrar de till varandras utveckling, de är med andra ord komplement till varandra. Vi anser att 

det är viktigt att synliggöra att språkutveckling via musiken kan bidra till att det blir ett 

meningsfullt lärande för barnen och att möjlighet ges till uttryck i alla deras språk. Genom att 

dessutom utgå från barnets erfarenheter skapas förutsättning för ett stimulerande och lustfyllt 

lärande (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003).   
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Didaktiska konsekvenser  
 

 

Pedagogen är en avgörande faktor för om barnen får ta del av musikens olika områden. Om 

man visar intresse och vågar bjuda på sig själv kan det räcka långt. Det handlar om att våga 

sjunga, dansa och musicera ihop med barnen. Pedagogen kan i stor utsträckning bidra till att 

barnets intresse för musiken väcks. Viktigt är dock att låta processen ha sin egen gång och 

utgå från barnets behov. 

  

Musiken i förskolan kan oavsett om den används som ett verktyg för lärande eller som en 

estetisk upplevelse bidra till olika form av lärande, inte minst till språkutvecklingen. Då det i 

musiken används en mängd olika språkuttryck som stimulerar varandra bidrar det till att 

utveckla alla språk, anser Jederlund (2011). Det är till stor del upplägget och pedagogens 

intresse samt kompetenser som avgör i vilken utsträckning lärandet sker. Blir musiken en 

naturlig del av verksamheten kan det bidra till den psykiska och fysiska utvecklingen hos 

barnet. 

 

Under planerade musikaktiviteter är det viktigt att anpassa gruppstorleken, så att alla barn får 

möjlighet till inflytande och delaktighet. I för stora grupper är det lätt att man missar något 

barn och svårare att fånga upp allas intresse och behov. När det handlar om material är det 

kreativitet och fantasi som ofta sätter gränser, till exempel hade förskolan vi besökte köpt in 

enkla rytminstrument som bestod av vanliga plasthinkar. 

 

En av många positiva egenskaper som musiken har är att språkrytm och hela fraser lättare lärs 

in genom att sjunga än genom att tala, vilket är en stor fördel för särskilt andraspråksutövare 

(Jederlund 2011; Vesterlund 2003). De allra flesta tycker musiken berikar på många olika sätt 

och genom att ha sett glädjen hos barnen när de deltog i musiken är vi övertygade om att den 

bidrar till glädje, och glädje smittar. Utifrån egna förutsättningar kan alla utvecklas inom 

musiken, då vi alla kan finna något som tilltalar oss inom musikens ramar. 

 

Metoddiskussion  
 
I vår undersökning har våra verktyg för att samla in data varit observationer och fältintervjuer. 

Observation var huvudmetoden där grunden lades för vilka frågor vi skulle ställa i 

intervjuerna. Intervjuerna bidrog på så vis till det vi inte kunde se i observationerna, vilket var 

pedagogernas tankar kring syfte och upplägg i de planerade musikaktiviteterna.  

 

Vi utförde en pilotstudie genom att se klipp på musiksamlingar i förskolan ifrån You-tube, det 

underlättade för oss då vi sparade en del tid och att vi kunde se dem flera gånger och 

samtidigt diskutera med varandra. Genom detta blev vi mer samspelta och kom fram till vad 

vi skulle fokusera på under observationerna.  

 

Under de dagar vi utförde vår undersökning och samlade in vårt material fungerade det mesta 

tillfredställande. Under observationerna valde vi att använda oss av en diktafon, då det blev 

som ett komplement till våra löpande protokoll. När vi sammanställde våra löpande protokoll 

med inspelningen bidrog det till att vår datainsamling blev mer heltäckande. Utifrån 

inspelningen kunde vi få fram exakta citat från vad som sagts, vilket vi inte kunde få med i 

våra protokoll. Samt att i protokollen kunde vi få med exempelvis kroppsspråket och gester 
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som inte inspelningen kunde ta upp. Det vi däremot inte räknat med var att transkriberingen 

av ljudinspelningen skulle vara så arbetsam och tidskrävande. Men det var en intressant 

process där aktiviteten återspeglades i sin helhet och där analysarbetet påbörjades.  

 

Trots den korta tid vi vistades på förskolan, fyra förmiddagar, gav observationerna med 

kompletterande följdfrågor oss ett material som kunde spegla pedagogernas förhållningssätt 

och olika former av språkstimulans under musikaktiviteterna. Vi inser att med fler 

intervjufrågor hade vi kunnat få ett mer omfattande material, dock anser vi att materialet vi 

fick ihop var tillräckligt.  

 
 

Fortsatt forskning  
 

Nedan diskuterar vi kort om funderingar och frågor som kommit upp under arbetets gång. Vi 

kommer att lyfta några olika delar som skulle vara intressant att forska vidare inom. 

 

Om vi haft mer tid hade vi velat undersöka hur pedagogerna på musikförskolan arbetade med 

musiken resten av dagen. Det hade även varit intressant att jämföra förskolor emellan. Både 

att jämföra musikförskolor sinsemellan och att jämföra musikförskolor med förskolor som har 

andra inriktningar. En annan tanke som dykt upp under arbetet är att undersöka hur en 

stimulerande musikmiljö kan bidra till barnens utveckling inom olika områden. 

 

Det hade varit intressant att forska vidare på hur lärarutbildningarna i Sverige står upp mot 

läroplanens intentioner att arbeta med estetisk verksamhet i förskolan. 
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           Bilaga 1 
 

 

 

 

 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter som heter Sanna Viveland och Malou Andersson från 

Högskolan i Borås. Under våren läser vi vår sista termin, och kommer att utföra ett 

examensarbete med inriktning på musik i förskolan. Syftet är att undersöka hur pedagoger 

arbetar med musik och hur den kan bidra till språkutveckling. Vi har valt att vända oss till er 

förskola där musiken är i fokus för verksamheten. Undersökningen innebär att pedagoger 

observeras under planerade musikaktiviteter samt kompletterande intervjuer för att synliggöra 

den pedagogiska planeringen. 

 

Under vår undersökning kommer vi att förhålla oss till de etiska förhållningsregler som 

vetenskapsrådet kräver. Det innebär att ni som deltar är anonyma och att deltagandet är 

frivilligt och ni har rätt att avbryta deltagandet när som helst. Även förskolan kommer att vara 

anonym i vårt arbete. Vidare betyder det att materialet är skyddat och endast kommer att 

förekomma i detta examensarbete. 

 

Genom ert deltagande i vår undersökning kommer vi som nya pedagoger få mer kunskaper 

om hur man kan arbeta med musik i förskolan. Vi är därför oerhört tacksamma att ni vill 

delta. 

 

Har ni frågor eller funderingar, ta gärna kontakt med oss eller vår handledare, Susanne 

Björkdahl Ordell. 

 

Tack på förhand! 

 

Sanna Viveland Tel. XXX-XXXXXX 

Malou Andersson Tel. XXX-XXXXXX  

Handledare: 

Susanne Björkdahl Ordell   
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               Bilaga 2 

 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter som heter Sanna Viveland och Malou Andersson från 

Högskolan i Borås. Under våren läser vi vår sista termin, och kommer att utföra ett 

examensarbete med inriktning på musik i förskolan. Syftet är att undersöka hur pedagoger 

arbetar med musik och hur det kan bidra till språkutveckling. Vi har valt att vända oss till er 

förskola där musiken är i fokus för verksamheten.  

Detta betyder att vi kommer observera hur pedagogerna arbetar med musikaktiviteter i den 

förskola där du har ditt/dina barn. Vi måste ha ert medgivande från dig som förälder att 

ditt/dina barn får delta under de aktiviteter som vi observerar, (där fokus riktas mot 

pedagogerna). Barnens och förskolans namn kommer inte benämnas i vårt arbete. Vi kommer 

att använda ljudinspelning under våra observationer, detta för att underlätta vårt arbete. 

Ljudinspelningen kommer bara vara tillgänglig för oss och kommer att raderas efter det vi 

avslutat examensarbetet.  

 

Var vänlig kryssa i och skriv under här nedan och lämna till pedagogerna på förskolan senast  

 

Tack på förhand! 

Sanna Viveland  Malou Andersson 

 Tel. XXX-XXXXXX  Tel. XXX-XXXXXX 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Jag medger att mitt/mina barn får delta i de aktiviteter vi kommer att observera. 

 

 

Jag medger inte att mitt/mina barn får delta i de aktiviteter vi kommer att 

observera. 

 

 

Barnets namn:_______________________________________________________________ 

 

 

Målsmans underskrift: _________________________________________________________ 

 


