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Sammanfattning  
 

Bakgrund:  I bakgrunden redogör vi för hur vi ser på barns tidiga språkutveckling 

och olika aspekter av den. Vi beskriver också hur vi förstår begreppet 

”musik”, att musik alltid funnits och att barn redan i fosterstadiet är 

musikaliska samt varför musik kan användas som ett verktyg för att 

stimulera barns språkutveckling. Genom tidigare forskning visas att 

musik kan utveckla barns fonologiska medvetenhet och generella 

användande av språket. 

 

Syfte:  Syftet med vår undersökning är att, med hjälp av en 

verksamhetsförlagd studie, undersöka hur förskollärare resonerar 

kring sin användning av musik som pedagogiskt verktyg för att 

stimulera barns språkutveckling i förskolan.   

  

Metod:   För att besvara studiens syfte har vi använt oss av kvalitativa 

intervjuer. Fem verksamma förskollärare har medverkat i studien. 

 

Resultat:   Resultatet av vår studie visar att musik används flitigt i förskolorna 

men oftast utan något särskilt mål och syfte relaterat till 

språkutveckling. Förskollärarna anser dock att musik kan vara ett bra 

verktyg för språkutveckling. De två viktigaste faktorerna för att 

förskollärare ska använda sig av musik som språkutvecklande verktyg 

för barnen är deras intresse och kunskap. 
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Inledning 
I förskolans läroplan (Lpfö 98, rev 2010) står det att förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många 

uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik. Vidare står det även att förskollärarna 

ska ansvara för att varje barn får chans att utvecklas och lära och använda hela sin förmåga 

samt att alla barn ska tycka att det är roligt och meningsfullt att ta in ny kunskap. Ett annat 

strävansmål lyder ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, 

ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa 

frågor, argumentera och kommunicera med andra” (Lpfö, rev. 2010, s. 10).   

 

Att utveckla ett rikt och nyanserat språk och kunna uttrycka sig med ord är något som är 

viktigt för att på ett tillfredsställande sätt kunna kommunicera med människor i sin 

omgivning. Våra språkliga förmågor påverkar hur vi är, hur vi bemöter och bemöts av andra 

människor. Det påverkar vårt självförtroende och vår förmåga att förmedla våra tankar och 

känslor och bli förstådda. 

 

Musik är något som, enligt våra erfarenheter, berör de allra flesta människor på olika sätt och 

också något som de flesta människor, barn som vuxna, uppskattar. Som blivande förskollärare 

som båda har läst musik som specialisering har vi ett givet intresse för musik och hur musiken 

används i förskolan. Vi har båda även intresse för språk och språkutveckling och det är dessa 

intressen som har lett oss till denna undersökning. 

 

Under vår utbildning på lärarprogrammet har vi upprepade gånger fått höra och läsa att barn 

har lättast för att lära sig om sättet de lär sig på är lustfyllt. Lustfyllt lärande leder även till ett 

långvarigt lärande och vad gällande språk är just långvarigt lärande vad som krävs. Vår 

erfarenhet är att musik är något som de flesta barn uppfattar som lustfyllt och går att variera så 

att det passar varje enskilt barn.  

 

På det sättet väcktes vår nyfikenhet för hur det faktiskt ser ut i föskolans vardag. Genom att få 

mer kunskap om förskollärares attityd till och användande av musik menar vi att man på ett 

lättare sätt kan se hur musiken skulle kunna användas på ett meningsskapande, lustfyllt och 

spåkutvecklande sätt i förskolans verksamhet. 

 

Det är alltså med intressen grundade i både musik och språk som vi i denna undersökning 

väljer att försöka förstå och visa hur förskollärare resonerar kring sin användning av musik 

som språkutvecklande medel i förskolan. 
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Syfte 
Syftet med vår undersökning är att, med hjälp av en verksamhetsförlagd studie, undersöka hur 

några förskollärare resonerar kring sin användning av musik som pedagogiskt verktyg för att 

stimulera barns språkutveckling i förskolan. 

Frågeställningar 
Uppsatsens frågeställningar kan sammanfattas i det följande: 

 Hur och varför använder sig förskollärarna av musik i sin verksamhet? 

 Vilken betydelse anser förskollärarna att musik har i arbetet med barns 

språkutveckling? 

 Vilka områden inom språket anser förskollärarna att musik kan hjälpa till att utveckla? 

  



   

7 

 

Bakgrund 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur vi ser på barns tidiga språkutveckling, språklig 

medvetenhet och språkets kommunikativa funktion, men också hur musik kan användas för 

att stimulera språkutveckling hos barn. Vidare beskriver vi hur vi förstår begreppet ”musik”. 

Språkutveckling från födseln till femårsåldern 
Redan som nyfött är barnet inställt på och förberett för språklig kommunikation (Söderbergh, 

1988). Barnet reagerar redan direkt efter födseln på de syn- och hörselintryck som den 

språkliga kommunikationen bygger på. Det lilla barnet börjar också snabbt själv delta i 

samspel med sin omgivning i form av exempelvis blickar och kroppsrörelser. Barnet reagerar 

alltså inte bara på stimulans från omgivningen, utan använder egna signaler för att söka 

kontakt. Tidigt börjar barnet också att använda sig av sin röst för att samspela med andra 

människor. Barnets första skrik är inte riktat till någon mottagare, men genom att vuxna 

reagerar på barnets skrik, genom att ge barnet mat eller byta den blöta blöjan, lär sig barnet att 

utnyttja skriken för att kommunicera sina behov och få dem tillfredsställda. 

 

Det tidiga samspelet mellan en vuxen och ett barn är oerhört viktigt för barnets 

språkutveckling. Den vuxne talar ofta med barnet om de saker och företeelser som barnet 

verkar intressera sig för, den vuxne klär barnens iakttagelser av sin omgivning i språk. När 

barnet hör språket samtidigt som det observerar sin verklighet får det möjlighet att upptäcka 

att det finns ett samband mellan den verklighet det befinner sig i och språket. Detta är, enligt 

Söderbergh (1988), en förutsättning för att barnet ska förstå att orden som sägs betecknar 

något, att språket är ett symbolsystem.  

 

Vid ungefär sex månaders ålder börjar barnet kunna sätta samman olika ljud och upprepa 

dem, t.ex. mamama och dadada, så kallat joller, och vid cirka ett års ålder börjar barnen 

använda sig av betydelsebärande ljud, de börjar använda ord, ofta i kombination med gester, 

för att kommunicera. I tvåårsåldern börjar barnet kommunicera genom kortare meningar och 

med åren så ökar ordförrådet gradvis och den utvecklingen går speciellt snabbt i tre- till 

femårsåldern (Söderbergh, 1988, Hagtvet, 2004).  

 

Barn i tre- till femårsåldern utvecklar en språklig medvetenhet. Det innebär att de kan förhålla 

sig till språket som ett objekt, vilket i sin tur innebär att de kan prata om språk, till exempel 

vad ord betyder och de kan lyssna efter specifika ljud i ord och klappa ordens stavelser 

(Hagtvet, 2004). Genom exempelvis samtal om språket blir barn mer och mer språkligt 

medvetna och kan lära sig att det talade språket kan delas in i meningar, ord och språkljud. 

Gradvis blir de också mer och mer språkligt medvetna genom att lära sig identifiera stavelser i 

ord, lyssna efter språkljud och lära sig höra rim.  

 

Miljön har en oerhört stor betydelse för barns språkutveckling, både den tidiga utvecklingen 

och den fortsatta (Hagtvet, 2004). För att ordförråd och mer avancerade språkförmågor, som 

att kommunicera mer nyanserat, lösa problem med hjälp av språket och att uttrycka sig 

dekontextualiserat (oberoende av situationen man befinner sig i) ska utvecklas ger en 

stimulerande miljö där det finns engagerade vuxna väldigt goda förutsättningar.  

Språklig medvetenhet 
Enligt Svensson (2009) innebär språklig medvetenhet barnets förmåga att prata om och 

reflektera över språk, både språkets innebörd och dess struktur och form. Ett språkligt 

omedvetet barn kan bara fokusera på vad det är som sägs men är inte medveten om 
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exempelvis ordval, meningsbyggnad eller uttal. Språklig medvetenhet är alltså inte samma sak 

som språklig förmåga. Även om den språkliga medvetenheten saknas kan barnet ha en stor 

språklig förmåga, det kan förstå vad andra säger och själv tala väl. 

Olika former av språklig medvetenhet 

Med fonologisk medvetenhet menas medvetenhet om språkljuden (Svensson, 2009). Ett fonem 

är ett språkljud och språkets minsta betydelseskiljande enhet. Exempel på fonologisk 

medvetenhet är att kunna rimma, att kunna identifiera ljud i ord och att kunna ta bort eller 

lägga till fonem i ord. 

 

Morfologisk medvetenhet handlar om att vara medveten om delar i ord, och hur ord kan 

förändras. Ett morfem är språkets minsta betydelsebärande enhet. Att kunna dela upp ord i 

stavelser, ta bort delar av ord eller stavelser och vända på sammansatta ord är exempel på 

morfologisk medvetenhet (Svensson, 2009).  

 

En annan form av språklig medvetenhet är syntaktisk medvetenhet. Den handlar om att vara 

medveten som språkregler och om hur fraser och satser byggs upp (Svensson, 2009). Att 

barnet rättar sig själv när det talar genom att exempelvis rätta till ordföljd är ett tecken på 

syntaktisk medvetenhet. 

 

Med semantisk medvetenhet menas medvetenhet om vad olika ord och satser betyder. 

Förståelse för ordspråk och idiom är tecken på semantisk medvetenhet och ett barns ordförråd 

ingår också i dess semantiska medvetenhet (Svensson, 2009). 

 

Pragmatisk medvetenhet innebär att vara medveten om hur språket används i olika situationer 

(Svensson, 2009). Att exempelvis berätta vitsar och gissa gåtor kan öva upp den pragmatiska 

medvetenheten och man kan se ett barns pragmatiska medvetenhet genom att låta det 

reflektera över innehållet i språket, hitta fel i berättelser eller fel i sammansättningar av ord.   

Språkets kommunikativa funktion 
Det talade språket är människans huvudsakliga sätt att kommunicera med varandra. Hagtvet 

(2004) menar att talspråk är något som barn normalt sett utvecklar utan att få formell träning, 

och utan någon större ansträngning av personerna i barnets omgivning. Samtidigt är barnets 

omgivning väldigt viktig för barnets talspråkliga utveckling då barnet där får en stor mängd 

informell och omedveten talspråklig stimulering, ofta flera timmar om dagen, när personer i 

barnets omgivning talar med, och till, barnet.  

 

Även om det talade språket är det vanligaste sättet att kommunicera finns det många olika sätt 

att förmedla budskap. Kroppsspråket är ett annat särskilt viktigt sätt. Vårt kroppsspråk kan 

förmedla mycket även utan ord men att använda kroppen för att förstärka budskap i det talade 

eller sjungna språket kan stimulera barns språkutveckling (Hammershøj, 1997). Genom att 

använda tecken som stöd för orden i till exempel en sång får barnet en större möjlighet att 

förstå ordets innebörd (Vesterlund, 2003). När barnet själv härmar och använder tecknet får 

de en kroppslig upplevelse av orden som kan hjälpa det att förstå ordets betydelse och i vilket 

sammanhang ordet används.  

Musik 
Sundin (1995) menar att musiken haft varierande betydelse och form i vårt samhälle. I början 

var kyrkan den främsta källan för musik. Därefter kom folkmusiken som spelades i socialt 
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syfte på fester etc. Folkmusiken hade fokus på improvisation och dans. Under 1700- och 

1800-talet började musiken bli mer individuell och anpassades efter lyssnarens behov och 

önskemål. Det ledde till att musiken blev en handelsvara i samhället (konserter, noter etc.). 

Det är en handelsvara som har fortsatt att växa både i tillgång och efterfråga. Förr talade man 

om finkultur som innebar ”seriös” musik som till exempel opera. Idag finns utöver finkulturen 

även masskultur vilken är den dominerande delen i samhället och innefattar massproducerad 

musik helt anpassad till lyssnarens/köparens behov. Det är framför allt masskulturen som har 

gjort att vi, både vuxna och barn ständigt möts av musik i olika former och sammanhang. 

 

Barnet börjar sin språkutveckling redan som foster genom music, menar Bjørkvold (2009). 

Med musik menas i detta fall röster, rytmer och rörelser som barnet kan ta till sig innan det 

föds och minnas även efter födseln. Detta är något som främst förmedlas från modern 

eftersom det är henne som fostret hör bäst. De barn som har fått med sig mycket av dessa 

erfarenheter från modern som foster och nyfödd har lättare att ta till sig språk och lekar 

eftersom de snabbare lär sig känna igen rytmer och toner som ligger i grund för språket eller 

för leken. Ett barn kan alltså lära sig en ny lek, nya ord och andra sätt att kommunicera bara 

genom att observera dess rytm. 

 

Det är dock inte enbart lekar och sätt att kommunicera som barnet lär sig med hjälp av musik. 

Hammershøj (1997) menar att även musik och känslor hör samman och att detta är något som 

barnet lär sig i spädbarnsåldern eller till och med innan födseln. Även detta kommer främst 

från modern. När modern känner sig glad eller ledsen etc. utsöndras vissa ämnen i kroppen 

som barnet kan känna av och komma ihåg. Med musik menas inte bara instrument och sång 

utan även ljud, kroppssignaler och rytm. Detta är signaler som framför allt små barn använder 

för att förmedla sina grundläggande behov. Ständigt återkommande missförstånd i dessa ljud- 

och kroppssignaler kan leda till att barnet får svårigheter i tillit till andra. Detta är svårigheter 

som kan hålla i sig resten av livet och påverka bland annat barnets förmåga att leka och 

kommunicera. 

  

Även Sundin (1995) menar att barns tidiga musik är förknippad med känslor. Barnets tidiga 

musicerande är förknippat till ljud som är nödvändiga för att barnet skall få sina 

grundläggande behov tillgodosedda (till exempel olika typer av skrik beroende på om barnet 

vill ha mat, ny blöja eller närhet). Små barn uppfattar klangen och rytmen i musiken innan 

tonhöjden. Ord i sånger är det barnen uppfattar sist eftersom de ännu inte har tillräckligt stort 

ordförråd för att uppfatta de tillräckligt snabbt. Även när de har lärt sig orden och börjat 

sjunga med i sångerna kan man inte vara säker på att barnen faktiskt förstår vad de sjunger. 

 

Uddén (2001) menar även hon att det är musiken som kommer först till barnet. Barnets första 

kommunikation sker genom läten. Hon menar att dessa ljud är de som utvecklas vidare till 

barns sjungande och att barnet använder sjungande för att utveckla talet.  

 

Paulsen (1996) menar att de äldre barnen i förskolan musicerar mer på grund av intresse till 

skillnad från små barn som musicerar på grund av behov och att få dessa tillgodosedda även 

om musik för större barn också fyller behov och utvecklar. Paulsen beskriver även en modell 

som utgår från att barn börjar musicera med impuls först. Impulsen i detta fall innebär barnets 

intresse som sedan följs av prövandet av olika typer av musik (instrument eller andra material 

likväl som sånger). Modellen avslutas med ”lek” som innebär att barnet tar med sig både 

impulsen och prövandet med in i leken där både leken i sig och språket etc. utvecklas hos 

barnet.  



   

10 

 

Det är dock inte bara små barn som musicerar. Uddén (2001) menar att fler estetiska ämnen 

har fått fokus inom förskolan efter 1900-talets början, däribland musik. Hon menar samtidigt 

att musikens funktioner och betydelse för barns lärande har varit oklar i de tidigare 

läroplanerna och ifrågasätter varför det inte används mer i förskola och skola. I skolan krävs 

ofta musiklärare för att barnen ska få musicera.  

 

Även Jederlund (2011) ifrågasätter varför musicerandet ofta är ett specifikt ämne i stället för 

att man använder musik som ett medel i alla ämnen för att barn lättare ska kunna ta till sig nya 

kunskaper. Uppdelningen av estetiska ämnen för sig och teoretiska för sig har från början 

uppkommit för att underlätta för eleverna medan det på senare år har framkommit att många 

barn skulle gynnas av möjligheten att lära sig teoretiska ämnen genom användandet av 

estetiska.  

Musik som verktyg för språkutveckling 
 

”Ett barn har hundra språk 

men berövas nittionio 

Skolan och kulturen 

skiljer huvudet från kroppen. 

De tvingar en att tänka utan kropp 

och handla utan huvud 

Leken och arbetet 

verkligheten och fantasin 

vetenskapen och fantasteriet 

det inre och det yttre 

görs till varandras motsatser.” 

(Loris Malaguzzi
1
 i Dahlberg & Åsén (2011), s. 239) 

 

Det kan vara svårt att på rak arm komma på ”hundra språk” som barn använder sig av, men 

det är lätt att nämna några. Exempelvis uttrycker sig barn genom känslomässiga uttryck som 

skratt och gråt, de uttrycker sig genom sång, dans, rörelse, form, bild, rytmiska ramsor, 

lekspråk, tal och kroppsspråk. De som i dag forskar om språk är eniga om att olika 

uttryckssätt aldrig kan hämma varandra, snarare tvärt om. Vid användning av flera 

uttryckssätt har de en positiv inverkan på varandra, till exempel tar ofta barn stora steg i sin 

talspråksutveckling när de tar till sig pulsen i musik och sång (Jederlund, 2011). Sociala och 

psykologiska faktorer påverkar de olika språkens positiva inverkan på varandra. Lust, 

trygghet och positiv respons bidrar till att upptäcka möjligheter att uttrycka sig. Till exempel 

kan en positiv upplevelse av att uttrycka sig musikaliskt bidra till fortsatt och utvecklad lust 

att uttrycka sig med andra ”språk” som rörelse, tal och bild. Om barn däremot uttrycker sig 

utan att någon lyssnar och svarar kommer både intresset för och meningen med att uttrycka 

sig att tas ifrån dem.  Därför blir det oerhört viktigt att barn har lyssnande och språkande 

vuxna omkring sig som aktivt lyssnar och kommunicerar med dem, på alla språk. 

 

För att ha en språkfrämjande pedagogik i arbetet med musik behövs utgångspunkten att alla 

språk utvecklas och lärs bäst när språken har en meningsfull, kommunikativ funktion 

(Jederlund, 2011). Det måste också finnas en förståelse för att musik (som här ses som ett 

språk) handlar om personliga uttryck och att alla inte låter, talar eller kommunicerar på 

                                                 
1
 Loris Malaguzzi var reformpedagog och den stora inspiratören till Reggio Emilia-pedagogiken. Denna 

pedagogik kännetecknas av stor respekt för barnen samt deras möjligheter och potential. 
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samma sätt. Därför kan barns musikaliska uttryck aldrig vara rätt eller fel och när 

omgivningen värderar barnens uttryck på det sättet hämmas deras kommunikativa och 

kreativa lust, och risken finns att de slutar uttrycka sig genom musik. Musikskapande och 

lärande får bäst resultat om det sker i en process tillsammans med andra vuxna och barn och 

om alla ges tid och rum att leka, språka och vara kreativa. Det handlar mycket om att alla, 

såväl barn som vuxna, har roligt tillsammans. Detta behöver inte alltid ske i planerade 

aktiviteter, det är också viktigt att ta tillvara på de möjligheter som ges i vardagen, bland 

annat genom barns spontana sånger. Genom att ta tillvara och svara på barnens spontana 

uttryck skapas en slags musikalisk improvisation som handlar om att hitta varandras rytm och 

musicera tillsammans. 

 

Barn är ofta väldigt intresserade av att sjunga sånger, höra sagor och säga ramsor. Att leka 

innebär att genom inlevelseförmåga och fantasi improvisera och vara kreativ för att skapa 

något nytt. Enligt många studier framkommer att det som är typiskt för leken är att den sker 

tillsammans med andra, att den är rytmisk till sin karaktär och att den både kroppsligt och 

språkligt fokuserar på motoriska kompetenser. I många lekar ingår klappar, springande och 

hopp, ofta samtidigt som en visa sjungs (Uddén, 2004). Att sjunga, och bli sjungen för, 

hjälper barnen att utveckla en känsla för språkets struktur, rytm, rim och melodi. Hos små 

barn har processen att ta till sig ett språk och processen att bli ”musisk” stora likheter. Genom 

både sång och sagor kan hjärnans utveckling stimuleras, och med hjälp av både böcker och 

sång kan barns ord- och begreppsförståelse utvecklas (Cooper, 2010). Sångtexter som berör 

och engagerar barnen kan dessutom bli en källa till diskussioner kring och samtal som leder 

till ökad språkförståelse (Jederlund, 2011).  

 

Jederlund (2011) beskriver italiensk forskning som genomförts av Azzolin. Den studien 

genomfördes med två grupper bestående av förskolebarn där den ena gruppen var 

experimentgrupp och den andra kontrollgrupp. Under 20 veckor deltog experimentgruppen i 

ett 45 minuters musiklekpogram och kontrollgruppen i ett allmänt lekprogram. Före och efter 

dessa 20 veckor testades alla barnens fonologiska medvetenhet i standadiserade tester. 

Resultatet visade tydligt att barnen i “muikgruppen” utvecklat sin fonologiska medvetenhet 

mer än barnen i kontrollgruppen. Värt att notera är att musikprogrammet som genomfördes 

med barnen var utformat så att “vanliga” pedagoger kunde använda sig av det tillsammans 

med barnen, det krävdes ingen specialkompetens hos pedagogerna. 

 

Även Ehrlin (2012) har genomfört en studie som bland annat berör hur musik kan stimulera 

barns språkutveckling. Genom intervjuer med förskollärare och förskolechefer samt 

observationer på tre olika förskolor med musikprofil beskriver hon hur musik kan användas 

som ett verktyg för att stimulera språkutveckling både hos barn med svenska som modersmål 

och barn med svenska som andraspråk. Hennes resultat visar att barnen på ett lättare sätt än 

när de talar kan ta del av språket när de sjunger. De får höra språkljud och språkrytmer och 

använda sig av komplicerade meningar som de inte skulle använda i talat språk. Sångtexter 

används också som ett redskap för att befästa nya ord och begrepp och därigenom vidga 

barnens ordförråd.  

 

Salmon (2010) menar att musik är ett universalt språk som ofta är sammankopplat med olika 

humör, känslor och minnen. När barn får möjlighet att lyssna på musik får de en chans att 

återuppleva dessa minnen. Känslor och musik får dem att tänka, fantisera och skapa mentala 

bilder. Själva tänkandet är i sig utvecklande för språket eftersom språk och tänkande är nära 

sammankopplat. Genom att spela musik för barnen och låta dem beskriva vilka mentala bilder 
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de får kan barnen också få chansen att träna sig på att tala målande och beskrivande om sin 

fantasi och på så sätt utveckla sitt språk.  
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Teoretiskt ramverk 
I vår undersökning utgår vi från ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling, 

eftersom att musik i förskolans verksamhet ofta är något som sker i en social miljö där barn 

och vuxna samspelar med varandra. 

 

Den sociokulturella teorin om lärande och utveckling har sin grund i den vitryske psykologen 

Lev Vygotskijs (1896 – 1934) teorier om barns utveckling. Denna teori kom sedan att 

utvecklas, bland annat av pedagogikforskaren Roger Säljö. Det sociokulturella perspektivet 

utgår från att lärande inte kan definieras genom enskilda händelser eller tillfällen, utan att 

människan lär sig något i allt hon gör, att all mänsklig verksamhet leder till någon slags 

lärande och att lärande inte går att undvika (Säljö, 2000). Vi använder oss i vårt lärande och 

vårt samspel med andra också av hjälpmedel, artefakter. En artefakt kan vara både redskap 

och symboler av olika slag som hjälper oss att förstå och hantera vår omvärld. 

 

Det som betonas som den allra viktigaste faktorn för lärande och utveckling inom den 

sociokulturella teorin är samspelet mellan människor. I samspelet med varandra utbyter vi 

kunskaper och erfarenheter som leder till att individerna lär sig något av varandra. Vygotskij 

betonade att ett barns kompetens inte bara kan bedömas utifrån vad barnet just nu kan klara av 

på egen hand, utan att också vad barnet klarar av tillsammans med/med hjälp av en vuxen 

eller ett mer kompetent barn. Skillnaden där emellan benämns som den närmaste (eller 

proximala) utvecklingszonen, alltså en nivå eller kompetens som är inom räckhåll för barnet 

(Bråten & Thurmann-Moe, 1996). 

 

Begreppet mediering är centralt inom den sociokulturella teorin och innebär att i ett socialt 

samspel förmedlar vi vår kunskap och våra uppfattningar om hur världen fungerar med hjälp 

av artefakter och intellektuella verktyg. Det viktigaste medierande redskap vi använder oss av 

är vårt språk, kommunikation med varandra (Säljö, 2000). Genom denna mediering lär vi oss 

att agera och handla i den verklighet vi befinner oss, på ett sätt som tillåts och uppmuntras av 

vår omgivning och den kultur vi lever i, enligt den sociokulturella teorin. Detta kan vi till 

exempel se i barns rollekar, där de agerar på ett sätt de lärt sig av sin omgivning. 

 

I barnens lekar kan vi se att de återger vad de varit med om, men sällan eller aldrig upprepar 

de i leken en exakt händelse som de upplevt. De använder i stället sin fantasi för att utveckla 

leken. Vygotskij (1995) menar att barn inte kan utveckla fantasi och kreativitet utan 

erfarenheter. Han menar att ju mer erfarenheter, kunskap och verklighetsbaserade upplevelser 

ett barn har, ju rikare och mer produktiv blir dess fantasi och kreativitet. För att skapa en 

stabil grund för barns skapande verksamhet och kreativa förmåga behöver vi ge dem många 

upplevelser och erfarenheter att basera denna fantasi och kreativitet på. 

 

Musiken i föskolan är enligt vår erfarenhet något som för det allra mesta sker i sociala 

sammanhang där ban och vuxna samspelar med varandra. På det sättet kan de mer kompetenta 

i gruppen hjälpa dem med mindre kunskap att utveckla de kompetenser som ligger inom 

räckhåll för dem, alltså att nå deras proximala utvecklingszon. Artefakter är något som också, 

enligt vår erfarenhet, används i musiksammanhang på förskolan. Det vill säga objekt skapade 

av människan för att underlätta musicerandet, till exempel cd-skivor och iPads. På så sätt kan 

vi stödja oss på den sociokulturella teorin om utveckling och lärande i vår studie.   
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Metod 
I detta avsnitt beskriver vi den metod vi använt för vår studie. Vi beskriver även vårt urval 

samt hur vi gått till väga för att genomföra studien. Vi redogör i detta avsnitt även för vår syn 

på forskningsetiken, och hur vi gått tillväga för att tillgodose den. Dessutom kommer vi att 

behandla vår förståelse av reabiliteten och validiteten i vår studie. Slutligen tar vi upp hur vi 

bearbetat och analyserat vårt material. 

 

Kvalitativa intervjuer 

Eftersom syftet med vår undersökning är att ta reda på hur förskollärare resonerar kring sitt 

användande av musik som ett verktyg för att stimulera barns språkutveckling har vi valt att 

använda oss av kvalitativa intervjuer. Genom kvalitativa intervjuer försöker vi förstå hur 

förskollärare resonerar och funderar kring ämnet musik och språkutveckling, och lägger på så 

sätt fokus på människors synsätt, kunskaper och erfarenheter kring ett visst ämne vilket 

kännetecknar den kvalitativa forskningsmetoden (Trost, 2010).  

 

Att genomföra undersökningen som en kvantitativ undersökning hade gett oss möjlighet att få 

svar från fler förskollärare då kvantitativa studier oftast är utformade för att ta reda på 

frekvenser, exempelvis hur många som tycker på ett visst sätt om en viss fråga (Trost, 2010). 

Genom kvalitativa intervjuer kan vi få djupare svar på våra frågeställningar genom att ha 

möjlighet att ställa följdfrågor och på så sätt få mer djupgående svar, varför vi valde denna 

metod. Å andra sidan är vi medvetna om att det är svårt att generalisera undersökningen 

eftersom den är genomförd med ett väldigt begränsat antal förskollärare. 

 

Vad vi vill undersöka är alltså musik som pedagogiskt verktyg för språkutveckling. Vi vill 

försöka förstå hur pedagoger tänker kring sitt användande av musik i praktisk verksamhet. 

Medan vårt syfte är att ta reda på hur pedagoger tänker och resonerar kring ämnet musik och 

språkutveckling, påstår vi dock inte att det finns någon absolut sanning att ta reda på. Hur 

någon/några tänker kan vi inte räkna ut med varken våra sinnen eller vår logik. Därför blir vår 

studie kvalitativ eftersom den försöker undvika siffror och begrepp som exempelvis ”längre” 

eller ”fler” (Trost, 2010). 

 

Kvale & Brinkmann (2009) menar att intervju som forskningsmetodik har blivit allt vanligare 

i dagens samhälle allt eftersom individer och ”jaget” fortsätter att få allt större fokus i 

samhället, kanske framför allt genom medier (tv, radio, bloggar etc.). De menar samtidigt att 

ledande frågor i intervjuer blir allt vanligare, kanske framför allt när de används inom media, 

och att detta är en fara som intervjuare måste se upp med. Det är kanske främst i 

forskningssammanhang som den eller de som intervjuar först måste söka igenom sig själv och 

sina egna åsikter om det ämne som intervjun handlar om för att ha större möjlighet att 

undvika ledande frågor under intervjun som ju är till för att samla in nytt material att 

analysera snarare än för att förstärka intervjuarens personliga åsikter. 

Urval och genomförande 
I och med att syftet med denna undersökning är att ta reda på hur förskollärare ser på sitt 

arbete med musik som språkutvecklande medel var det förskollärare vi ville intervjua. 

Inledningsvis skrevs intervjufrågor (se bilaga 2) och därefter genomfördes en pilotstudie.  

 

För att hitta förskollärare att intervjua ringdes olika förskolechefer upp och de i sin tur fick 

vidarebefordra vårt missivbrev (se bilaga 1) till sina anställda. I missivbrevet meddelades när 

vi helst önskade genomföra intervjuerna och vid kontakt med förskollärarna bokades 
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intervjuerna in på den tid och plats som passade dem bäst. Sammanlagt kom vi i kontakt med 

fem förskollärare som var villiga att ställa upp på en intervju. Tre av intervjuerna 

genomfördes tillsammans och två genomfördes enskilt, där endast en av oss var med. Vid 

intervjutillfällena frågades om intervjuerna fick spelas in, vilket samtliga förskollärare gav sitt 

tillstånd till. Fyra av intervjuerna skedde på förskollärarnas respektive arbetsplatser medan 

den femte valde att träffa oss på högskolans bibliotek där vi bokat ett grupprum för 

intervjutillfället. Vid samtliga intervjutillfällen satt vi och förskolläraren som intervjuades på 

ett lugnt och avskiljt ställe så att intervjuerna kunde genomföras i lugn och ro. 

Etik 
Studien har följt vetenskapsrådets rekommendationer för en god etisk forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002, Hermerén, 2011). Där beskrivs hur man som forskare bedriver en 

god etisk forskning för att deltagarna i studien ska kunna känna sig trygga. De fyra huvudkrav 

som är viktiga att förhålla sig till för att ge en trygghet till deltagarna i studien är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan 

kommer vi att beskriva hur vi i vår studie gått till väga för att uppnå dessa krav: 

 

Informationskravet innebär att de som deltar i studien ska vara informerade om studiens syfte 

och alla delar av studien som kan tänkas påverka deras vilja att medverka (Vetenskapsrådet, 

2002). I vårt missivbrev (se bilaga 1) till de personer som intervjuats i studien lämnades den 

information som de medverkande behövde ha för att ta ställning till sitt medverkande. 

 

Samtyckeskravet går ut på att de medverkande har rätt att själva välja om de vill delta i studien 

eller inte. Deltagarna i vår studie valde själva att medverka efter att ha tagit del av 

informationen i missivbrevet (se bilaga 1). De informerades också om att de hade rätt att 

avbryta sin medverkan när som helst, ifall de inte längre skulle vilja delta. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att medverkande i studien ska kunna vara säkra på att inte 

kunna identifieras i studien och att eventuella personuppgifter inte sprids till andra än de som 

genomför studien (Vetenskapsrådet, 2002). De förskollärare som intervjuats i vår studie 

kommer att ges fingerade namn i rapporten och vid eventuellt nämnande av de olika 

förskolorna kommer även de att ges fiktiva namn. 

 

Nyttjandekravet kräver att den information och uppgifter forskaren samlat in om enskilda 

personer enbart får användas för forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Allt insamlat material 

kommer endast vi som genomför studien att ta del av. Intervjuerna, som spelats in på 

mobiltelefoner, raderas när de inte längre är nödvändiga för studien. 

Validitet 

En kvalitativ studies validitet handlar om att studien har en giltighet, alltså att studien faktiskt 

undersöker vad som från början var meningen att undersöka. Validiteten ökar om en 

vetenskapligt skolad person granskar och godkänner de undersökningsinstrument man valt att 

använda innan studien genomförs (Kihlström, 2006). I vårt fall granskade, kommenterade och 

godkände vår handledare intervjufrågorna innan intervjuerna genomfördes. Vi genomförde 

också en pilotstudie genom två provintervjuer innan huvudstudien genomfördes, vilket enligt 

Kihlström också kan öka validiteten eftersom de problem som skulle kunnat uppstå tidigt kan 

identifieras och åtgärdas genom att testa intervjufrågor i förväg. 
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Kommunicerbarhet är också ett mått på en kvalitativ undersöknings validitet, det vill säga att 

den som läser rapporten ska kunna förstå vad det är som beskrivs och förstå resultaten 

(Kihlström, 2006).  

Reliabilitet 
En studies reliabilitet handlar om trovärdighet och tillförlitlighet. Ett sätt att stärka 

reliabiliteten i en intervjustudie är att spela in intervjuerna. På det sättet har man sedan 

tillgång till allt som sagts under intervjun. Detta stärker reliabiliteten eftersom forskaren kan 

höra både den intervjuade och sig själv, och på det viset märka om några ledande frågor 

ställts. Genom att spela in intervjuerna slipper forskaren anteckna svaren direkt och riskera att 

göra en direkt tolkning istället för att anteckna vad som egentligen sägs (Kihlström 2006). 

Med de som medverkade i studiens tillstånd har vi därför valt att spela in intervjuerna med 

hjälp av mobiltelefoner så att vi när intervjuerna analyserats haft tillgång till allt som sagts 

och inte bara egna tolkningar av vad intervjupersonerna berättat. 

Bearbetning och analys 
I detta avsnitt beskrivs hur vi gått till väga för att analysera det insamlade materialet från 

intervjuerna inför resultatskrivning.  

 

Analysarbetet började med att vi efter varje genomförd intervju satte oss ner så snart som 

möjligt för att transkribera inspelningarna. Transkriberingen skedde för att underlätta 

bearbetningen av materialet. När samtliga intervjuer transkriberats och båda läst igenom alla 

transkriberingar valde vi att sammanställa intervjuerna i ett nytt dokument med 

kategoriseringar utefter frågorna som ställts, samt utefter studiens syfte och frågeställningar. 

Malmqvist (2007) menar att det är nödvändigt att kategorisera materialet efter olika teman för 

att få en struktur kring alla uppgifter som samlats in, som ”musik”, ”språkutveckling, ”musik 

och språkutveckling”.  

 

Efter kategoriseringen av svaren med frågorna som tema valde vi att dela upp resultatet i 

några större delar där de olika teman kunde stoppas in, som musik, språkutveckling samt 

musik och språkutveckling. Detta valde vi att göra för att vi skulle få en röd tråd i resultatet 

samt att vi på ett enklare sätt skulle kunna förhålla oss till studiens syfte vid den fortsatta 

analyseringen av resultatet. Teman och indelningar utgår från uppsatsens syfte och 

frågeställningar. För att styrka de mönster vi framskrivit i resultatet efter analysen av 

materialet har vi valt att använda citat från intervjuerna. 
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Resultat 
I denna del av rapporten presenteras de fem intervjuade förskollärarna, följt av en 

sammanställning av de bearbetade intervjuerna. Citat från intervjuerna visas på två olika sätt. 

De längre citaten presenteras som fristående citat medan de kortare redovisas i den löpande 

texten. Här beskrivs förskollärarnas syn på, och kunskaper om, musik samt deras uppfattning 

om språkutveckling och på vilket sätt musik kan användas som ett språkutvecklande verktyg. 

Vi kommer också att presentera skillnader och likheter i förskollärarnas inställning till, och 

användande av, musik. 

Informanterna 
Våra informanter består av 5 förskollärare med olika lång erfarenhet av förskolläraryrket. 

Annelie har jobbat i 36 år som förskollärare och 24 år på nuvarande tjänst. Hon jobbar på 

samma förskola, men på en annan avdelning, än Gabriella, som jobbat som förskollärare i 35 

år och på sin nuvarande arbetsplats i 34 år. Pernilla har jobbat som förskollärare i ungefär 6 

månader och jobbat 4 av de månaderna på sin nuvarande tjänst. På samma förskola som henne 

jobbar Sofia som varit verksam som förskollärare i 32 år och har jobbat på sin nuvarande 

arbetsplats i 12 av dem. Malin har varit förskollärare i 5 år och jobbat 4 av dem på sin 

nuvarande arbetsplats.  

Musik 
Alla förskollärare i vår studie är överrens om att musik är något otroligt viktigt för barnen, 

något de kan lära sig väldigt mycket genom. De menar också att musik inte alltid behöver 

vara något märkvärdigt och planerat utan ofta ingår som ett roligt och naturligt inslag i 

vardagen. Musik är något man kan använda för att skoja till saker med. Det får inte vara för 

allvarligt: ”Det måste va lite kul att man kan släppa loss, det gör ingenting att en tokar till sig 

och sådär och skojar och leker med språket och blajar”, säger Gabriella. 

Förskollärarnas kunskap om musik 

Kunskapen om musik varierar bland förskollärarna i studien. Så här uttrycker sig en 

förskollärare om vilken musikkunskap hon fick genom sin utbildning: 

 
”Vi hade ju musik som ämne, när jag gick min utbildning. Man skulle spela ett 

instrument, piano eller gitarr. Och blockflöjt.” (Annelie) 

 

Förskollärarna känner alla att de har fått kunskap om musik i sina respektive utbildningar, 

vissa mer och vissa mindre. Bland annat nämns att man fått lära sig spela instrument, lära sig 

många sånger och i vissa fall också fått föreläsningar och workshops med musikinnehåll. 

Genom arbetslivserfarenhet har de sedan tillägnat sig den kunskap som är nödvändig för att 

kunna arbeta med musik tillsammans med barnen i barngrupperna, men de flesta känner att de 

gärna hade fått mer kunskap om vad man kan göra med musiken. Malin säger att hon har lärt 

sig av sina kollegor och att hon förstår nyttan av musiken: ”men just det praktiska, vad man 

ska göra, fick vi inte mycket från lärarutbildningen.” Malin och Annelie menar att hur mycket 

och på vilket sätt man använder musik i förskolan är starkt beroende på hur mycket kunskap 

och intresse som finns hos personalen och att musiken lätt hamnar i skymundan om det inte 

finns någon i personalstyrkan som kan mycket om musik och brinner för det. 

Musikaktivitet i förskolan 

Inledningsvis vid intervjuerna är flera av förskollärarna tveksamma och menar att de inte 

använder sig av speciellt mycket musik, men när de börjar berätta om på vilket sätt de arbetar 



   

18 

 

med musik tillsammans med barnen dyker fler och fler musikaktiviteter upp. Det är bara 

Malin som menar att de knappt använder sig av musik alls: ”I allmänhet skulle vi kunna ha 

musik i verksamheten mycket mer än vi har, på alla sätt och vis”. Men även på hennes 

förskola förekommer ofta att man använder ramsor, ibland sångstunder och då och då plockas 

rytminstrumenten fram för barnen att spela på.  

 

Just sånger, rim och ramsor betonar alla förskollärare att de använder sig mycket av i mer 

eller mindre planerade aktiviteter. Rytminstrument som trummor och maracas används på 

flera ställen. Med rytminstrumenten får barnen klappa stavelserna i sina namn och spela med 

till sånger som sjungs. Sång- och danslekar används också flitigt. Två av förskolorna har 

dessutom regelbundna musikstunder med en utomstående person som inte jobbar på 

förskolan. ”Musik-Lotta kommer ju ifrån musikskolan, kommer en gång i veckan och sjunger 

med våra barn”, berättar Sofia. Också Annelie berättar att de en gång i veckan har 

musikstund, då går de i väg till biblioteket där musikstunden hålls. 

 

Gabriella berättar att på hennes avdelning finns ingen som spelar något instrument men att det 

finns mycket färdigt material som man kan använda sig av. ”… det finns ju bra cd-skivor med 

bra ackompanjemang och musik så då kan man ju sätta på det”. Flera av de andra 

förskollärarna nämner också olika källor till musik som finns tillgängliga att använda sig av i 

verksamheten. iPad nämns av både Malin och Sofia som ett bra hjälpmedel som de behöver 

lära sig att använda sig av mer. ”… nu när vi har iPad kan vi ha Spotify-konto och man kan 

hämta ner hur mycket barnmusik som helst och annan musik också, musiken finns tillgänglig, 

lättillgänglig”, säger Malin. 

 

Ett färdigt material som nämns ofta och som Annelie, Gabriella, Pernilla och Sofia berättar att 

de använder sig flitigt av är ”Miniröris”
2
, som är populärt både bland barn och personal: 

  
”Där är ju musiken med och man rör hela kroppen efter musiken […] Det har 

varit väldigt bra, väldigt populärt bland barnen och jättelätt som vuxen att ha för 

dom säger ju på cd-skivan hur man gör” (Sofia) 

 

Trots alla de musikaktiviteter som förskollärarna nämner är det inte speciellt många 

aktiviteter som de upplever vara planerad:  

 
”Jag tror att planeringen ofta ligger i det material som finns […] alltså ingen 

större planering utan det som finns i bakhuvet, så att säga. Mer av rutin än 

planering” (Annelie) 

  

De flesta musikaktiviteterna sker spontant i verksamheten, ofta på barnens initiativ. Detta 

beror, enligt flera av förskollärarna, på grund av brist på planeringstid. 

Förskollärarnas syn på språkutveckling 
Begreppet ”språkutveckling” är ett stort begrepp och förskollärarna ger många olika 

förklaringar och många synvinklar på själva begreppet. De menar att språket är det viktigaste 

verktyget för kommunikation. De påpekar att det är viktigt att ha en språkförståelse, en 

språklig medvetenhet, och att språkutveckling handlar om att utveckla hela sitt språk, kunna 

förstå och göra sig förstådd och att utveckla språket på många olika sätt. Annelie menar att 

språk är mer än bara tal och skrift och säger att ”bild är språk, musik är språk, rörelse är ett 

                                                 
2
 Miniröris är ett lekfullt gympaprogram som ges ut av Friskis och Svettis och är skapat för barn mellan tre och 

sex år. Programet lägger stort fokus vid grovmotorisk träning.  
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språk, kroppsspråk”.  Även de mindre beståndsdelarna i språket, så som satsmelodi, ordförråd, 

ordförståelse, begrepp och språkljud nämns som viktiga faktorer när barn utvecklar sitt språk. 

Musik och språkutveckling 
Så här beskriver en av förskollärarna förskolans viktiga roll i barns språkutveckling: 

 
”Det är ju vi som jobbar i förskolan, och så klart deras föräldrar, men särskilt vi 

som matar dem med det här, med språket, och det ska ju ske på ett lekfullt sätt. 

Då är musiken ett väldigt bra redskap för att få det till att vara lekfullt.” (Malin) 

 

Att musik kan bidra till att utveckla barns språk är alla förskollärarna vi pratat med överens 

om. De flesta menar att musik kan bidra till en allsidig språkutveckling och hjälpa till att 

utveckla många av språkets beståndsdelar. 

Hur språket kan utvecklas med hjälp av musik 

Ordförråd och begreppsbildning nämns av alla förskollärarna som en del inom språket som 

gynnas starkt av musikanvändande. Med hjälp av sånger, rim och ramsor kan barnen tillägna 

sig nya ord och begrepp och utveckla ett rikt talspråk genom att ord som barnen inte förstår 

förklaras och diskuteras. Rim, ramsor och sånger som är återkommande och sjungs ofta 

nämns också som en bidragande orsak till utveckling av barnens ordförråd eftersom 

upprepningen av orden kan få barnen att ta till sig dem mer permanent. Om rörelser används 

samtidigt som musiken, exempelvis i form av Miniröris, eller när man använder kroppen för 

att illustrera vad man sjunger om, gynnas ord- och begreppsförståelsen ännu mer, menar 

Pernilla, eftersom de då kopplar ihop rörelsen och ordet/begreppet och på så sätt får en 

djupare förståelse. 

 

Språkljud och uttal nämns som en annan del av språket som musiken på ett väldigt positivt 

sätt kan hjälpa till att utveckla. ”Jag tror att orden är lättare att säga om man sjunger fram 

dem”, menar Gabriella. Även Annelie menar att det ofta framstår som lättare att tillägna sig 

ett språk med hjälp av melodi. Rim och ramsor menas även här vara en starkt bidragande 

aktivitet där barnen med hjälp av rimmen blir mer medvetna om språkljuden och hur det ska 

låta, för att det ska rimma.  

 

Genom att både lyssna på musik i form av visor och ramsor och dessutom sjunga dem själva 

kan barnen också utveckla en syntaktisk medvetenhet, menar Pernilla. De får höra och ta till 

sig det rätta språkliga flytet och den rätta ordningsföljden på orden genom att först lyssna till 

sången eller ramsan, och sedan också sjunga den själv.  

 

Att använda sig av mycket musik kan också ge fördelar som att barnen lär sig använda språket 

på ett vidare sätt, och också på olika sätt. Språket används då inte längre bara för att prata med 

varandra och föra en dialog utan barnen lär sig också att leka med språket och att själva pröva 

på att rimma med egna ord, och även hitta på egna sånger. ”Barn som upplever mycket musik 

tror jag har en bättre språkutveckling när det gäller att till exempel rimma och ramsa och 

använda sitt språk på olika sätt”, säger Annelie.  

Musikens möjligheter och hinder 

Det finn egentligen inga hinder med musik, menar en av förskollärarna: 

 
”Möjligheter är ju hur mycket som helst […] musiken finns tillgänglig, 

lättillgänglig!” (Malin) 
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Musik som ämne erbjuder bara möjligheter i ett språkutvecklande perspektiv. Barns språkliga 

medvetenhet och olika delar av deras språk kan genom musiken stimuleras och utvecklas på 

ett glädjefyllt och lekfullt sätt. ”Det skapar ju en väldigt god stämning om man använder 

musiken och det kan bli väldigt lekfullt”, menar Malin. 

 

Ur ett praktiskt perspektiv poängterar förskollärarna vikten av att ta tillvara på de möjligheter 

som finns i omgivningen, både i och utanför förskolan, till exempel om det anordnas 

musikstunder i närheten, eller att musiklärare kommer ut till förskolorna. Även resurser som 

iPads, miniröris och cd-skivor benämns som praktiska möjligheter med musik. ”Musiken 

finns ju, den finns ju runt barnen hela tiden, det ska ju vara en naturlig del av deras liv på alla 

sätt och vis”, säger Malin. Då blir det viktigt att ta tillvara på de stunder av musik som 

spontant uppkommer i vardagen. ”Det är ju en möjlighet, att man får ta tillvara på alla dom 

här småstunderna”, säger Gabriella. Hon tar som exempel att man kan sjunga om vad det är 

man gör i olika situationer, exempelvis vid påklädning.  

 

De hinder förskollärarna upplever i samband med musikaktiviteter är mestadels av praktisk 

karaktär. Det absolut största hindret för att ha fler planerade musikaktiviteter i syfte att 

stimulera barnens språkutveckling upplevs av alla förskollärarna vara bristen på planeringstid: 

 
”Och sen är det ju tiden framför allt på förskolan. Jag menar vi försöker ju ändå 

varje dag, men vissa stunder fungerar det inte bara.” (Pernilla) 

 

Även om musiken används i verksamheten finns oftast ingen planering och inget tydligt syfte 

bakom musicerandet, då förskollärarna upplever att de inte hinner planera in detta på den lilla 

planeringstid som de har. Där känner de att annan planering behöver prioriteras. 

 

Ett annat praktiskt hinder som nämns är för små lokaler. De små lokalerna kan begränsa 

musikaktiviteterna genom att barnen inte har tillräckligt med utrymme för att röra sig till 

musiken. ”På cd:n säger de ’spring runt i rummet’ men det kan vi ju inte göra utan vi får 

trampa på våra ställen, så det är ju ett hinder”, säger Sofia som också menar att rutiner som 

ofta tar mycket tid kommer i vägen för musikaktiviteter. Även de andra ämnena som arbetas 

med i förskolan kommer i vägen för musiken:  

 
”Rutiner tar jättemycket tid. Vi ska ju jobba mycket med matte och 

naturvetenskap. Det är klart allting inkluderas ju, men just musiken kan man 

inte ha.” (Sofia) 

 

Gabriella å andra sidan påpekar att musik och sång kan hjälpa barnen att lära sig i olika 

ämnen. ”Det är lättare att lära sig när man sjunger”, menar hon och tror att det är lättare för 

många att komma ihåg texter som sjungs. Malin menar att musik och sång också kan hjälpa 

barn som till sin natur är blyga: 

  
”Jag tror att det är jättebra. Särskilt för de barnen som kanske är lite blyga, 

tillbakadragna, att vid de tillfällen där alla sitter och sjunger eller sitter med 

instrument eller vad det kan vara, så vågar även dom.” 

 

Trots de praktiska hinder som nämns, poängterar alltså samtliga förskollärare att musik är ett 

otroligt bra verktyg för att stimulera barns språkutveckling. De menar att möjligheterna med 

musik och alla de aktiviteter som kan byggas upp kring musik, är betydligt större än de hinder 

som finns.  
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En jämförelse 
Alla förskollärarna i vår studie har en generellt positiv inställning till musik i allmänhet och 

också till att använda musik som ett språkutvecklande verktyg för barnen. Trots detta skiljer 

sig deras inställning till musik, och till hur man som förskollärare kan och bör använda sig av 

musik i förskolan, åt på vissa punkter.  

Inställningen till sig själv som musiker 

Trots att alla förskollärarna säger sig ha fått kunskap om musik i sin utbildning, och tycker att 

de har tillräckliga kunskaper för att arbeta med musik på ett språkutvecklande och lärorikt sätt 

tillsammans med barnen, så skiljer sig inställningen till sitt eget musicerande åt. Annelie 

lämnar gärna över ansvaret för musikstunderna till sin kollega eftersom hon känner att musik 

inte är hennes starkaste gren och att det blir bättre för barnen när kollegan håller i musiken: 

 
”Amanda är mycket duktigare på musik. Då blir det att hon tar rollen som den 

som leder musiken. Och det är inte det att jag inte kan sjunga med barnen, för 

det kan jag, men det är det att jag vet att det blir så mycket bättre när hon gör 

det.” 

 

Denna inställning skiljer sig från både Pernilla och Gabriella som menar att det inte spelar 

någon roll hur duktiga de själva är på musik. De använder sig gärna av den ändå, för att de 

tycker att det är roligt och för barnens skull. ”Jag sjunger hellre än bra, gör jag ju”, menar 

Pernilla. Gabriella påpekar att inom musiken så går det inte att göra fel tillsammans med 

barnen: 

 
”Man behöver inte vara rädd för att göra bort sig eller så för det gör man aldrig 

med barn, det är bara till att skratta med när de skrattar åt en. Det är ingenting 

som kan bli fel tycker inte jag.” 

 

Även Sofia menar att det viktigaste är att musiken är rolig, både för den som leder 

aktiviteterna och för barnen. ”Det ska vara roligt, man ska vara engagerad i det man gör”, 

säger hon. Malin är intresserad av musik, hon tycker det är roligt och skulle gärna använda sig 

av det mycket mer tillsammans med barnen. Hon är dock den enda på sin avdelning som har 

intresset för musik: 

 
”Att man har det som en naturlig del i vardagen på förskolan saknar jag 

jättemycket nu. Det är ju det att det är i stort sett bara jag som har lite intresse 

över huvud taget och då är det svårt.”  
 

För att musiken ska få en naturlig plats på förskolan menar alla förskollärarna alltså att det är 

viktigt att både barn och vuxna har roligt. Ens egen inställning till musik och till sin egen 

musikaliska förmåga blir då en viktig faktor. 

Olika initiativtagare 

Musikaktiviteter genomförs på alla förskollärarnas förskolor, men hur de uppkommer och 

vem eller vilka som styr och leder aktiviteterna skiljer sig åt. Hos vissa får barnens intresse 

stort utrymme och respons medan musikaktiviteterna hos andra mestadels styrs upp av 

förskollärarna själva. 

 

”Att ta vara på barnens musikintresse och de spontana stunder som uppstår i verksamheten är 

viktigt”, menar Gabriella. Vidare påpekar hon att musikaktiviteterna inte nödvändigtvis 

behöver vara så märkvärdiga. ”Har man bara sig själv som instrument så tror jag man kan 
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skoja till det rätt så bra”, säger hon. Hon tar till vara på barnens intressen, men har också 

färdiga lekar, sånger och ramsor att använda sig av, och menar att de gamla ”klassiska” sång- 

och danslekarna är gångbara än idag. Samtidigt menar Gabriella att det viktigaste är vad 

barnen är intresserade av och att de gärna genomför samma musikaktiviteter ofta. ”Oftast är 

det ju samma dom gärna vill göra och det känner dom sig trygga med och vill göra om och 

om igen”, säger hon. 

 

Även Pernilla menar att det är viktigt att uppmärksamma barnens intressen och är gärna med 

och tar till vara på de spontana stunder när barnen brister ut i sång. Samtidigt styr hon själv 

upp stunder med sång, rim och ramsor, gärna flera gånger varje dag:  

 
”Det blir ju mycket när man är med barnen. Antingen att dom börjar sjunga 

nånting och så hänger man på det eller så börjar man själv sjunga nånting.” 

 

Sofia påpekar att det är viktigt att möta varje barns behov. Det är oftast hon som tar initiativet 

till musikstunderna och hon har mycket musikmaterial som hon använder sig av, material som 

inte kräver särskilt mycket planering. Sånger på olika språk, flanosagor med bilder som man 

kan sjunga till, cd-skivor och Miniröris är några av de material hon använder sig av för att 

tillfredsställa alla barnens behov. Hon försöker också se till att barnen får ta del av flera olika 

sorters musik och vid läsvilan får de ofta lyssna på klassisk musik. 

 

När Annelie, som oftast överlåter arbetet med musik till sin kollega, trots allt planerar och 

genomför musikstunder tillsammans med barnen menar hon att det är för att ha roligt men 

ofta finns också en tanke bakom, till exempel att stimulera barnens språkutveckling: 

  
”När jag arbetar med musik i barngruppen så kan målet och syftet vara dels att 

det ska vara språkutveckling men att det ska vara roligt. Barnen ska tycka att 

musik är kul.” 

 

På Malins avdelning, där musik inte används särskilt ofta, består musikstunderna mest av 

planerade sångstunder med sånger och ramsor. Ibland händer det att hon plockar fram korgen 

med instrument så att barnen får tillgång till den, vilket barnen tycker är spännande. Tanken är 

att man på förskolan med hjälp av sång och instrument ska ha roligt tillsammans: 

 
”Syftet är ju oftast att man ska ha kul tillsammans, och inom förskolan ska ju 

barnen möta alla olika områden. Alltså just att ha en språkutvecklande tanke 

med sångstunderna, det har vi nog inte.” (Malin) 

 

Om det är barn eller vuxna som tar initiativ till musikstunderna, och vad det finns för syfte 

med dessa stunder är, varierande. Även hur planerade musikaktiviteterna är, och vems 

intressen som styr vilka aktiviteter som genomförs, är olika. Alla är dock tydligt överens om 

att musik ska vara något som är roligt och att det kan vara starkt språkutvecklande. 
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Diskussion 

I diskussionsavsnittet kommer vi att diskutera och koppla samman resultatet från vår studie 

med vårt syfte och våra frågeställningar, vår teoretiska ram och bakgrunden. Slutligen 

kommer vi även att diskutera vårt val av metod, och de didaktiska konsekvenserna av vår 

studie. 

Musikaliskt behov och intresse 
Som vi beskrev inledningsvis är spädbarnet redan som nyfött inställt på och förberett för 

språklig kommunikation, menar Söderbergh (1988). Musik i form av röster, rytmer och 

rörelser är också redan i ett tidigt skede något som barnet kan ta till sig och de barn som fått 

mycket av detta har lätt att ta till sig språk eftersom de snabbare lär sig känna igen rytmer och 

toner som ligger till grund för språket (Bjørkvold, 2009). De nyfödda barnen kommunicerar 

via läten som kan ses som ett musikaliskt uttryck, de musicerar alltså för att uttrycka sina 

behov (Uddén, 2001). Till skillnad från de små barnen musicerar äldre barn i förskolan inte 

främst på grund av behov utan istället på grund utav intresse menar Paulsen (1996), men även 

för de äldre barnen tillfredsställer musiken barnets behov. Förskollärarna i vår undersökning 

talar mycket om just barnens intresse för musik och att musik ska vara en rolig grej, men just 

barnens behov av att uttrycka sig genom musik nämns inte. Däremot påpekas från flera 

förskollärare att barnen ofta spontant brister ut i sång, vilket vi menar kan tolkas som både ett 

intresse av att sjunga, men också ett behov av att uttrycka sig. Om barnen får positiv respons 

och upplever att de blir hörda och får svar när de uttrycker sig musikaliskt kan det enligt 

Jederlund (2011) leda till att de får lust att också uttrycka sig med hjälp av andra språk, till 

exempel det talade språket. På det viset gynnar positiva musikaliska upplevelser också barnets 

språkutveckling.  

Vikten av intresse och att ha roligt tillsammans 
Enligt vårt resultat är, enligt förskollärarna, den absolut viktigaste faktorn när det kommer till 

musikaktivitet i förskolan att alla ska ha roligt. När både barn och vuxna upplever 

musikaktiviteterna som roliga och meningsfulla sker också den bästa inlärningen. Precis som i 

Vygotskijs sociokulturella teori (Säljö, 2000) menar förskollärarna att barnen lär sig hela 

tiden, genom alla de planerade och spontana stunder av musik som finns i förskolans vardag. 

Att få en givande och lärande musikalisk verksamhet handlar om att alla har roligt 

tillsammans menar även Jederlund (2011). 

 

För att kunna ta tillvara på de möjligheter till språkutvecklande musikaktiviteter som finns på 

förskolan kan vi i vårt resultat se att det krävs att förskollärarna har ett eget intresse för musik, 

och är tillräckligt intresserade, för att vilja utveckla de musikaliska stunderna. Även barnens 

intresse för musik är viktigt att ta vara på. Jederlund (2011) menar att om barn uttrycker sig 

musikaliskt och det inte finns någon som lyssnar, svarar och sätter ord på vad barnen 

uttrycker finns risken att intresset försvinner, eftersom det inte finns någon mening med att 

uttrycka sig musikaliskt. För att förskollärarna på ett bra sätt ska kunna ta tillvara på barnens 

musikaliska intresse och använda det för att stimulera språkutveckling verkar det alltså krävas 

ett intresse för musik även hos dem. Vi menar att både vårt resultat i studien och vår 

erfarenhet visar på betydelsen av att de vuxna i förskolan är intresserade av musik. Risken är 

annars att musiken på förskolan försvinner, eller får en liten del i verksamheten. 
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Musik är språkutvecklande 
Förskollärarna pekar på språkets kommunikativa funktion som det viktigaste inom 

språkutveckling, de menar att språket är det viktigaste verktyget för kommunikation. Att 

kunna förstå, göra sig förstådd och samtidigt utveckla sitt språk på flera olika sätt är oerhört 

viktigt. Enligt den sociokulturella teorin är språket och kommunikationen människor emellan 

det viktigaste medierande redskap som vi människor använder oss av (Säljö 2000). För en god 

språkutveckling är även den miljö man befinner sig i oerhört viktig (Hagtvet, 2004). Här kan 

förskolan alltså spela en avgörande roll för på vilket sätt barn språkutvecklas, hur de blir 

språkligt medvetna och lär sig att kommunicera. 

 

Att musik kan vara ett sätt att utveckla barns språk finns det ingen tvekan om enligt resultatet 

i vår studie. Svensson (2009) menar att språklig medvetenhet består av olika delar och handlar 

om att kunna prata om och reflektera över språket som ett objekt för att också kunna använda 

det på ett mer medvetet sätt. Alla delar av språket och den språkliga medvetenheten kan, 

enligt förskollärarna i vår studie, utvecklas genom och med hjälp av musik. Den fonologiska 

medvetenheten kan utvecklas med hjälp av att, exempelvis, få möjligheten att lyssna på och 

använda sig av rim, både i ramsor och i sånger. Rytminstrument kan utveckla den 

morfologiska medvetenheten, om barnen får spela på stavelser och orddelar. Genom att 

sjunga sånger och ramsor kan den semantiska medvetenheten i form av ord och begrepp 

utvecklas, och barnen får ett rikare ordförråd. En syntaktisk medvetenhet kan stimuleras 

genom att barnen får lyssna på sånger och ramsor med korrekt ordföljd för att sedan sjunga 

dem själva och den pragmatiska medvetenheten kan utvecklas genom att barnen i musiken lär 

sig använda språket på olika sätt och i olika situationer. Vi menar att det är väldigt positivt att 

förskollärarna tänker på och reflekterar över musikens förmåga att stimulera barns 

språkutveckling eftersom de då på ett medvetet sätt kan använda musiken som ett pedagogiskt 

verktyg. 

Att ta vara på möjligheterna 
Den sociokulturella teorin menar att människan lär sig något hela tiden, i allt hon gör. Både 

positiva och negativa konsekvenser av handlingar leder till någon form av lärande (Säljö, 

2000). Med det i åtanke är det viktigt att ta vara på de praktiska möjligheter som erbjuds och 

de möjligheter till positivt lärande och språkstimulering som finns i förskolans verksamhet. 

Förskollärarna i vår studie berättar om flera sådana möjligheter, främst i form av det som den 

sociokulturella teorin kallar artefakter. Artefakter som cd-skivor med färdigt 

ackompanjemang eller Miniröris men också musikinstrument och iPads betonas som bra 

musikaliska möjligheter. Miniröris och andra aktiviteter där barnen uttrycker sig med kroppen 

samtidigt som de lyssnar på musik kan enligt Jederlund (2011) påverka deras 

talspråksutveckling på ett positivt sätt. Vid användning av olika uttryckssätt kan de ha en 

positiv påverkan på varandra och genom att barnen tar till sig pulsen och rytmen i musiken 

kan de ta stora steg i sin talspråksutveckling.  

 

Utöver artefakter och färdigt material nämns av förskollärarna också att ta hjälp av 

musikkunniga personer utanför förskolan, som ordnar sång och musikstunder med barnen 

som en användbar möjlighet, vilket vi upplever som positivt då det kan bidra till en bredare 

syn på användandet av musik och kan ge ny inspiration till förskolepersonal om hur musik 

kan användas som ett språkutvecklande verktyg. 

 

En möjlighet som finns, men som få av förskollärarna i vår studie använder sig av, är att 

integrera musiken med andra ämnen som arbetas med i förskolan. Jederlund (2011) menar att 
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musik är ett medel som skulle kunna användas i alla ämnen för att barn lättare ska kunna ta 

till sig nya kunskaper. Genom att till exempel sjunga sånger som handlar om de olika ämnena 

menar vi att barnen exempelvis skulle kunna få ett större ordförråd inom just det ämnet. Flera 

av förskollärarna menar att barnen ofta lär sig bättre genom att sjunga, men bara en av dem 

säger att hon använder sig av musiken som ett inslag i andra ämnen.  Vi misstänker att bristen 

på integration av musik i andra ämnen kan bero på ett bristande intresse för musiken. Detta i 

sin tur kan komma sig av en osäkerhet på sin egen kunskap och förmåga att genomföra den 

typen av ämnesintegrering, eftersom de flesta förskollärarna menar att de inte fått speciellt 

mycket kunskap om musik och hur den kan användas tillsammans med barn genom sin 

utbildning. 

Musik är alltid aktuellt 
Musik har alltid funnits i vårt samhälle, även om den haft olika betydelse och form genom 

åren (Sundin, 1995). Idag möts både vuxna och barn av musik nästan överallt och hela tiden i 

olika former och sammanhang, något som förskollärarna i vår undersökning också påpekar. 

Därför menar vi att det inte är konstigt att musiken letar sig in i förskolan också.  

 

Uddén (2001) ifrågasätter hur det kommer sig att musiken inte används mer inom förskolan 

och att musiken i tidigare läroplaner haft en oklar roll. I den nuvarande läroplanen för 

förskolan (Lpfö 98, rev. 2010) är kopplingen mellan musik, kommunikation och uttryck 

starkare än den varit tidigare. Där står att ”Språk och lärande hänger oupplösligt samman 

liksom språk och identitetsutveckling” och ”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 menar vi kan förstås som att de estetiska uttrycksformerna kan 

betraktas som språk i sig själva, språk som både har ett eget värde och också kan stimulera 

barns utveckling av tal och skriftspråk.  

 

Om förskolans verksamhet gör verklighet av läroplanens krav på att barnen ska få 

kommunicera och uttrycka sig på alla de olika sätt som finns tillgängliga kanske Loris 

Malaguzzis välkända citat om att ”barn har hundra språk men berövas nittionio” i framtiden 

kommer att anses vara direkt felaktigt. Det kan vi i alla fall hoppas.  

Didaktiska konsekvenser 
Utifrån vårt resultat kan vi se att den största motivationen förskollärarna har för att arbeta med 

musik är att det ska vara roligt för både barn och vuxna. Detta innebär i många fall att de 

möjligheter musiken ger till språkutveckling inte reflekteras så mycket över. Istället verkar det 

tas för givet att språkutveckling sker automatiskt när barn och vuxna har roligt tillsammans i 

musikaliska aktiviteter. 

 

Tid för planering uppges vara en bristvara och enligt vår erfarenhet så stämmer det att 

förskollärarna sällan har mycket planeringstid. Det är naturligtvis ett av skälen till att 

musikaktiviteterna sällan är planerade med tydliga mål och syften. Vi misstänker att detta till 

viss del handlar om en prioriteringsfråga och att förskollärarnas prioriteringar styrs av deras 

egna intressen och vad de känner att de har tillräckligt mycket kunskap om för att arbeta med. 

För att musik på ett tydligare sätt ska användas som ett språkutvecklande verktyg i förskolans 

verksamhet tror vi det krävs att förskollärare får mer kunskap om musik och musikens 

möjligheter att stimulera barns språkutveckling.  
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Ytterligare en viktig aspekt av att som förskollärare arbeta med musik tillsammans med barn 

är att det är viktigt att våga. Våga använda sig av musik i olika former trots att man själv 

kanske inte anser sig vara musikalisk. De allra flesta förskollärare vi talat med menar att det 

inte går att göra bort sig inför barnen, det går inte att göra fel, vilket vi håller med om. Vi tror 

att det som förskollärare är viktigt att inte låta sin egen osäkerhet påverka vilka uttryckssätt 

man ger barnen möjlighet att använda sig utav. Detta eftersom att alla de uttryckssätt barnen 

tillåts använda sig av och kommunicera genom påverkar varandra på ett positivt sätt och det i 

sin tur leder till att barnens språkutveckling stimuleras.  

 

Vi ser gärna att musiken i förskolan integreras med fler ämnen i stället för att enbart stå som 

ett eget ämne. Till exempel skulle man kunna använda sig av musik tillsammans med 

matematik. Både genom att sjunga sånger om matematik och exempelvis räkneord för att 

utveckla barnens semantiska medvetenhet men också genom att sjunga eller spela rytmiska 

sånger för att få en känsla för språkets prosodi. Även inom exempelvis naturvetenskapliga 

ämnen skulle man som förskollärare kunna använda sig av musik som ett sätt att utveckla 

barnens ordförråd inom ämnet man arbetar med. Flera av förskollärarna i vår studie menar 

också att barnen ofta kommer ihåg saker bättre när de har fått sjunga om dem, vilket man kan 

använda sig av i många ämnen och barnen får då både ny kunskap och fler ord i sitt ordförråd. 

Metoddiskussion 
Syftet med undersökningen har varit att undersöka hur förskollärare resonerar kring sin 

användning av musik som pedagogiskt verktyg för att stimulera barns språkutveckling i 

förskolan. För att uppnå det syftet menade vi att det lämpligaste var använda oss av 

kvalitativa intervjuer. Något som var viktigt och underlättade analysarbetet mycket är att alla 

intervjuer som genomfördes fick tillåtelse av den intervjuade att spelas in. Det underlättade 

själva genomförandet av intervjuerna eftersom vi då inte behövde koncentrera oss på att 

anteckna utan istället kunde fokusera på att samtala med och lyssna på förskollärarna. 

Analysarbetet underlättades också av detta eftersom vi hade tillgång till alla svar ordagrant. 

Med intervju som metod fanns en risk för att vi skulle ställa ledande följdfrågor till de som 

intervjuades. Sådana frågor kunde också upptäckas och reflekteras över i och med att 

intervjuerna kunde lyssnas på i efterhand och på så sätt kunde vi även kritiskt granska oss 

själva. 

 

Innan intervjuerna genomfördes var fanns en oro för att förskollärarna skulle lämna de svar 

som de trodde att vi ville ha istället för att berätta hur de verkligen kände och resonerade. 

Upplevelsen var dock att vi under intervjuerna fick uppriktiga svar, vilket bekräftades av 

rikligt med konkreta exempel på hur de arbetade i vardagen på förskolan. 

 

Något som kunde gjorts annorlunda är att båda två hade kunnat vara med vid genomförandet 

av samtliga intervjuer. I och med att bara en av oss var med vid två intervjutillfällen fans 

risken att missa viktiga tankar, reflektioner och följdfrågor från den som inte var närvarande. 

Om det blev eller inte blev så att något missades är svårt att avgöra i efterhand men alla 

intervjuer gav ett användbart resultat. 

 

Förslag till fortsatt forskning 
Något som skulle vara intressant att bedriva större och längre forskning kring är huruvida det 

finns någon skillnad i språkutvecklingen hos barn som får möjlighet att använda och uppleva 

mycket musik jämfört med barn som inte haft samma möjlighet. Detta var något som de 
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intervjuade förskollärarna i studien inte kunde uttala sig om eftersom de inte hade kännedom 

om hur barnens hemmiljö och omgivning utanför förskolan såg ut. Genom att inkludera såväl 

vårdnadshavare som förskollärare i studien och observera barnens tid i både förskolan och 

hemma skulle man kunna få en bredare syn på hur erfarenhet och användande av musik 

påverkar barns språkutveckling. 
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Tack 
Vi vill tacka vår handledare Marie Fahlén för givande handledning och stöd under arbetets 

gång. Ett stort tack också till de förskollärare som medverkat i vår undersökning, vi hade inte 

kunnat genomföra studien eller skriva denna uppsats utan er! 
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        Bilaga 1 

Missivbrev 

Hej, 

Vi heter Isabell Lundmark och Sandra Andersson och läser just nu sjunde och sista terminen 

på förskollärarprogrammet vid Högskolan i Borås. Syftet med vår undersökning är att 

undersöka hur förskollärare resonerar kring sin användning av musik som pedagogiskt 

verktyg för att stimulera barns språkutveckling i förskolan. För att undersöka detta skulle vi 

vara tacksamma om förskollärare som arbetar med barn i 3-5 års ålder på er förskola kunde 

tänka sig att medverka i intervju. 

 

Vi räknar med att varje intervju tar ca 45 minuter och vi bjuder på fika vid intervjutillfället. Vi 

skulle gärna vilja spela in intervjuerna för att senare kunna få en så korrekt sammanställning 

av dem som möjligt, men detta är självklart valfritt för den som blir intervjuad. I enlighet med 

de forskningsetiska principerna kommer det material vi får in via intervjuerna endast att 

användas i vår undersökning där namn på både förkollärare och förskolor kommer att vara 

fiktiva. 

 

Det vore önskvärt för oss att genomföra intervjuerna under v.15 och 16. Vi kommer att finnas 

tillgängliga mellan 08.00 och 19.00 dessa dagar, så vi utgår från vilka tider som passar er när 

vi bokar tid för intervju. 

 

Vid eventuella frågor eller om ni vill medverka i en intervju, hör gärna av er till oss. 

 

Isabell Lundmark                      Sandra Andersson                       Handledare: Marie Fahlén 

xxxxxxxxxx                              xxxxxxxxxx                       xxxxxxxxxx 

xxxxxxx@student.hb.se            xxxxxxx@student.hb.se  xxxxxxxxxxxx@hb.se  

 

Tack på förhand! 

Isabell Lundmark och Sandra Andersson 
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      Bilaga 2 

 
                    Intervjufrågor 
 

 Hur länge har du varit verksam som förskollärare? 

 Hur länge har du arbetat på just den här förskolan? 

 Har du fått någon kunskap kring hur man kan arbeta med musik tillsammans med 

barn under din utbildning? 

 Vad innebär språkutveckling för dig? 

 Vilka delar av språket anser du att man kan utveckla med hjälp av musik? 

 Berätta om hur du arbetar med musik i verksamheten? 

- Hur ofta använder ni er av musik i verksamheten? 

- Hur ser planeringen av musikaktiviteter ut? 

- Vilka mål och syften har du när du arbetar med musik i barngruppen? 

 Vilka möjligheter respektive hinder kan du se i användandet av musik som 

språkutvecklande verktyg? 

 Upplever du någon skillnad i språkutvecklingen på barn som har använt mycket 

musik gentemot barn som inte har använt det? 

- På vilket sätt? 

 


