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I 

 

Förord 
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till de pedagoger som ställt upp på våra intervjuer, 

utan er hade detta arbete inte varit möjligt.  

Vi vill sedan tacka våra studiekamrater som vi har haft möjlighet att lära känna under dessa 

tre och ett halvt år, ni har gjort att studietiden varit rolig och lärorik. 

Ett stort tack går även till våra vänner och familj som har stöttat oss i med- och motgång. 

Slutligen vill vi också tacka varandra för ett givande arbete tillsammans och ett gott 

samarbete. 

Tack! 
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Abstrakt 

I detta arbete kommer ni få ta del av hur fyra verksamma pedagoger beskriver musik och 

musik som ett språkutvecklade verktyg. Syftet med arbetet är att studera hur pedagoger 

beskriver musik som språkutvecklande verktyg i det pedagogiska arbetet på förskolan. Detta 

syfte är sedan utformat till två frågeställningar. Varför musik som språkutvecklande verktyg 

är viktigt ämne, är av den anledningen att den är avgörande för barnets hela språkutveckling 

enligt Jederlund (2011). Studien uppkom när vi läste om det Uddén (2004) skriver angående 

musiken inom lärarutbildningen. Hon kritiserar utbildningen i syftet att musiken får mindre 

och mindre plats i utbildningen. I och med det som Jederlund (2011) och Uddén (2004) säger, 

ville vi undersöka hur kunskap kring musik som ett språkutvecklande verktyg kommer till 

uttryck hos verksamma pedagoger. Studien är kvalitativ, där vi genomfört intervjuer med fyra 

pedagoger. Arbetet utgår från ett sociokulturellt perspektiv, där lärande sker i samspel med 

andra individer. Resultatet visar efter bearbetning av materialet att musik är en viktig del av 

pedagogernas arbete för barnens språkliga utveckling. Resultatet visar även pedagogernas 

erfarenheter och upplevelser av musik. Oavsett om du är forskare eller pedagog visar 

slutsatserna av denna studie, att pedagoger tala om musik som ett språkutvecklande verktyg. 

Sökord: musik, språkutveckling, språkutvecklade verktyg, pedagoger, sociokulturellt       
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1 Inledning 

Kärnan i detta arbete är att visa att musik har betydelse för barns språkutveckling. Vad 

forskningen inte lägger vikt på är pedagogers syn på musik och dess påverkan på den 

språkliga utvecklingen. Behovet av att lyfta musik som språkutvecklande verktyg väckte vårt 

intresse. Läroplanen för förskolan (lpfö98, 2010) pekar på betydelsen av att använda musiken 

som ett skapande ämne. För att skapa variation i barnens lärande samt att skapa lust och 

motivation hos barnen. Av egna erfarenheter har vi sett att musiken inom förskolan används 

som ett tidsfördriv snarare än ett tillfälle för utveckling och lärande. Jederlund (2011) påpekar 

just detta, samt framhåller att musiken är viktig för människan och att den bidrar på ett 

positivt sätt. Han menar att musiken ska användas som ett verktyg för att skapa ett lustfyllt 

lärande. Med tidsfördriv i denna undersökning menas den tid då pedagogerna samlar barnen 

för en kort stund innan t.ex. maten eller om något annat ska ske. Denna stund sker då 

oplanerat och då väljs oftast musiken. Ur vårt perspektiv kan musik som tidsfördriv medföra 

utveckling. Det vi undrar är om pedagogen är medveten om att detta är en utvecklande stund 

för barnen?   

Uddén (2004) kritiserar dagens lärarutbildning och menar att stora delar av musikämnet tagits 

bort från utbildningen. Musik har blivit nästan enbart ett valbart ämne i utbildningen vilket 

leder till att endast dem som vill läsa musik läser detta. Den musik som då utövas, inriktar sig 

på den blivande pedagogens tekniska färdigheter, istället för att fokusera på barnens 

grundläggande behov. Vi har fått musiska inslag i vår utbildning men känner dock att fler 

tillfällen skulle ha varit bra. Detta för att vi som kommande pedagoger ska kunna känna oss 

trygga i användandet av musik. Den musik som varit del i vår undervisning har varit lärorik 

och visat att det är något som utvecklar barn så väl som vuxna. Som tidigare nämnts har vi 

erfarenheter som visar på att det finns en osäkerhet kring musik som ämne. Därför känns det 

relevant att gå ut i förskoleverksamheter och intervjua pedagoger som arbetar inom 

verksamheten och studera hur de upplever musik. För att begränsa oss blev valet att se hur 

pedagogerna tänker kring musik som språkutvecklande verktyg. Intervjuer har genomförts 

med fyra verksamma pedagoger för att få deras syn på musik och musik som 

språkutvecklande verktyg. 

 

Under tiden som arbetet med c-uppsatsen fortskridit har det blivit tydligt att musik inte enbart 

går att benämna som språk utan också går under begreppet kommunikation. Detta eftersom 

musik är något mycket mer än enbart det verbala språket. Språk är ett sätt att kommunicera. 

Vidare skriver Svensson (2009) att kommunikation handlar om att ge ifrån sig ljud, använda 

kroppen och minspel. Allt detta anser vi ingår i musiken och språket, och har därför även 

använt oss av kommunikation. För oss ses inte språk enbart som det verbala språket utan även 

hur människor uttrycker sig genom rörelse och gester. 

1.1 Arbetsfördelning  

Vi har tillsammans sökt fram relevant litteratur. Vi delade upp litteraturen mellan oss, för att 

effektivisera arbetet. Var och en läste sedan sin del av litteraturen. Efter detta delgav vi 
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varandra de material som lästs, vilket gjorde att vi kunde sammanfatta relevanta referenser för 

studien. I och med detta är vi båda lika ansvariga för den uppsats som skrivits. Vi har 

gemensamt arbetat med alla delar av uppsatsen. Intervjuerna delades upp, vilket gav oss två 

intervjuer var att ansvara för. Detta på grund av att vi bor på olika orter vilket gjorde att det 

underlättade arbetsprocessen. Vi valde att var för sig transkribera det intervjuer som var och 

en genomfört, det vill säga överföra tal till text. Sedan delgavs materialet från intervjun och 

transkriberingen för varandra, detta för att båda skulle kunna kontrollera att det hela gjorts 

korrekt. De resultat som framställts i vårt arbete har framkommit genom våra samtal med 

varandra, där analys och reflektion har skett över de intervjuer vi genomfört. Då vi genomfört 

det mesta av denna c-uppsats sittandes tillsammans, går det inte att peka ut något speciellt 

område för var och en. Jobbet har genomförts tillsammans och båda har haft lika stort 

inflytande i arbetet. 

2 Syfte 

Syftet med studien är att studera hur pedagoger beskriver musik som språkutvecklande 

verktyg i det pedagogiska arbetet på förskolan. 

2.2 Frågeställningar  

1. Hur beskriver pedagogerna syftet med musiken på förskolan? 

2. Hur beskriver pedagogerna musik som språkutvecklande verktyg? 

2.3 Begreppsdefinition  

Språkutveckling - den språkliga utvecklingen som sker hos barn. Fokus kommer vara på det 

verbala språket men vi berör även det icke verbala språkets utveckling.  

 

Språkutvecklade verktyg - med detta menas de hjälpmedel som kan användas för att 

språkligutveckling kan ske. I detta arbete är musiken det språkutvecklade verktyget.  

 

Pedagoger - vuxna personen som är verksamma inom förskolan, i detta fall kommer det vara 

förskollärare.  

3 Tillämpning av styrdokument i förskolan 

Läroplanen för förskolan (lpfö98, rev.2010) betonar vikten av att barn skall utveckla 

förmågan att framhäva tankar, upplevelser och erfarenheter, genom bland annat musik. 

Barnen i förskolan måste även få chansen att kommunicera med hjälp av uttrycksformer så 

som musik och sång. Detta för att på bästa sätt främja barnens lärande och utveckling. Uddén 

(2004) framhäver att sång och musik i förskolans vardagsperspektiv har försvunnit och 

ansvaret har lagts på musiklärare och rytmikpedagoger. När detta sker menar hon att ett 

verktyg för att utvecklas i sin vardag tas ifrån barnen. Dock så framhåller Uddén (2004) att i 

lpfö 98 står det att barn i förskolan ska få ta del av sång och musik för att utvecklas och lära i 

sin vardag. Uddén (2001) poängterar trots sin starka tro på att musik är ett språkutvecklande 
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verktyg, att pedagoger i förskolan upplever det svårt att tillägna musiken i verksamheten. 

Uddén (2001) riktar stark kritik mot läroplanen, detta för att hon anser att sång, dans, musik 

osv. benämns som “uttrycksformer”. Hon menar att sång, lek, dans och musik borde 

benämnas som kommunikationsmedel. Detta för att även reflektion kring dessa ämnen sker 

och ses som ett lärande i barns kommunikativa utveckling.   

4 Tidigare forskning 

Uddén (2004) upplyser att man redan från det nyfödda stadiet, ska stimuleras med hjälp av 

musik för att utveckla språk- och tankehjärnan. Även Jederlund (2011) framhåller musiken 

och språket som en avgörande faktor för hur barnets hela språkutveckling kommer ske. En 

främjande musikpedagogik kännetecknas av en miljö där språket utvecklas i en aktiv och 

social atmosfär. Språket fyller i det sammanhanget en verklig funktion som gör att lärandet 

blir meningsfullt. Individen måste känna motivation att uttrycka sig så att andra lyssnar på 

mig och att jag lyssnar till andra. Musik och språk handlar om personliga uttryck där det är 

viktigt att ha respekt och förståelse. 

4.1 Språkutveckling  

Språket hjälper oss att kommunicera med andra människor. Jederlund (2011) framhåller 

kommunikation som ett sätt att dela upplevelser och tankar oss människor emellan. 

Kommunikation är en del av språket eftersom att språk avser bland annat tecken, ton, tal samt 

bild. Svensson (2009) menar att språket utgör ett sätt att kommunicera, tillsammans med dans, 

musik, bild och andra former av konst. Jederlund (2011) skriver att kommunikation 

exempelvis uppstår när en person delger sina tankar, känslor, upplevelser, behov och andra 

former av information. Ett ömsesidigt utbyte sker då mellan de kommunicerande parterna. 

Kommunikation sker enligt Svensson (2009) redan i spädbarnsåldern, där kommunikationen 

exempelvis består av joller, skrik, minspel och pekningar. Jederlund (2011) beskriver detta 

stadium av kommunikation som det icke verbala kommunikationssystemet. Detta kan kallas 

förstadium till talspråket. Talspråket kan även beskrivas som det verbala 

kommunikationssystemet, detta kompletterar barnets icke verbala kommunikationssystem i ett 

senare stadium.  

 

Som tidigare nämnts, är språket ett sätt att kommunicera. Svensson (2009) framhåller språket 

först och främst som en social funktion, som spelar roll för vår kognitiva förmåga, då detta 

har stor inverkan på vårt tänkande. Språket skapar för oss ett sätt att avbilda föremål och 

händelser, vilket ger oss en fördel då det gäller att minnas och uppmärksamma omvärlden. 

Språket hjälper även oss att lösa olika problem och föra diskussioner med andra, samt 

analysera det som sagts. Språket kan även ses som ett sätt för att hålla samman grupper (ibid). 

4.2 Musik som språk och kommunikation  

Bjørkvold (1991) framhåller att det är viktigt att barn redan från en mycket tidig ålder får ta 

del av sången. Redan från spädbarnsåldern startar den totala språk- och 

kommunikationsutvecklingen. Uddholm (1993) menar att det behövs två förmågor för att ett 
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språk skall ha mening. Dessa förmågor benämns som uttrycka och uppleva. Det är upp till var 

och en av oss att bestämma om vi ska se möjligheter eller begränsningar hos människan när 

det gäller den kommunicerande förmågan. Uddholm (1993) framhåller musikens styrka i 

samband med uttryck. Genom att använda oss av känslor och ljud i musiken samt leka med 

dessa på olika sätt, skapar barn en förståelse för ljuden och vad som sägs, vilket är till stor 

hjälp speciellt för barn som exempelvis har talsvårigheter. Eriksson (2013) belyser vikten av 

musiken och menar på att musiken lockar barnen att uttrycka sina känslor, prata och berätta 

med musiken som språk.   

Håkansson (2008, refererad i Eriksson, 2013) betonar att: 

 

”Musik är ett språk som alla barn och vuxna förstår. Det är både verbalt och icke verbalt. Musik 

skapar glädje, lockar till mod och bidrar till kunskap. Det går att skapa magi med musik – och 

upplevelser för alla sinnen!” (Håkansson, 2008, s.8) (s.19) 

 

Eriksson (2013) menar att alla uttryck såsom sinnes- och kroppsuttryck, är uppbyggda av ljud, 

rörelser och rytmer. Dessa bildar det verktyg en människas minne och kommunikations 

förmåga behöver. Musiken i förskolan är alltså ett verktyg för språkstimulans och den sociala 

träning barn behöver. Genom att använda musiken i förskolan skapas ett sätt för 

kommunikation och delaktighet som inte kräver ord (ibid). Uddén (2004) har konstaterat att 

barns uttryck genom sång och musik, exempelvis spontan sång, nästan förekommer mer än 

det vanliga talet. Eriksson (2013) anser att barn ofta använder sig av musik som 

kommunikation innan det ens lärt sig tala. Små barn använder sig av musiken genom 

exempelvis handklapp för att få kontakt med andra. Tillbaka får barnet oftast ett gensvar 

såsom ett handklapp eller fortsättningen på sången barnet musicerat fast med ord, en 

bekräftelse på att vi förstått. Genom att använda sig av rörelser till musik skapas en utökad 

möjlighet för barnet att uttrycka sig på.        

 

Språk är enligt Svensson (2011) något som kan uttryckas på flera olika sätt. Allt ifrån 

kroppens olika rörelser, till skrift, symboler eller det vi främst tänker på, talet. För att utveckla 

språket behövs enligt Uddén (2004) olika övningar i rim och ramsor, rytmiska lekar, visor och 

dans. Musiklek och musik, som kan behandla motoriska rörelser, känslor och tankar om tid 

och rum, har en stor betydelse för kommunicerademedel i inlärningsprocessen. För att kunna 

få en större förståelse för hur inlärning och musikkommunikation hör samman har Uddén 

(2004) redovisat ett sätt att tänka om musik som kommunikation. I den första nivån så sker 

musik opåverkad av andra och träning i virtuell inlärning sker. På den andra nivån använde 

människan musiken som sövande eller aktiverande. Människan minns omgivning på ett 

automatiskt sätt där människan rör sig i takt med musik eller blir sövda av musik på ett 

automatiskt sätt. Den tredje nivån handlar om vår känslomässiga kommunikation som visar 

sig i musik kommunikation. Sången och rytmen hjälper våra känslor att komma till uttryck. 

De rytmiska tonfallen och rörelserna hjälper hjärnan att forma ett talspråk. Musikens enkla 

uppbyggnad och känslofulla sång lockar människor till bland annat olika handlingar och dans. 

I den fjärde nivå beskrivs att människor på ett medvetet sätt skapar musik som passar till sin 
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kultur. Tillsammans skapar dessa fyra nivåer ett sätt för människan att utvecklas och lära 

tillsammans med musik som kommunikation (ibid). 

4.3 Pedagoger och musik 

Angående pedagogernas arbete runt musiken menar Uddén (2004) att en medveten 

musikpedagog väver in musik i det vardagliga arbetet. Pedagogen tar även tillvara på musiken 

och sångens sociala egenskaper såsom gemenskap, glädje och förmågan de har att skapa 

koncentration av barnets språk- och tankeförmåga. Uddholm (1993) beskriver att arbetet som 

pedagog går ut på att skapa en miljö där lärande sker genom möten och kommunikation med 

andra människor. Eriksson (2013) lyfter att möten och relationer är en stor del av barnets liv 

och att man som pedagog har en inverkan när det gäller barnets språkutveckling. Hon 

framhåller vikten av att arbeta för att nå en språklig medvetenhet med musik som verktyg. 

Detta för att lägga grunden till barns relationer med andra genom språk och kommunikation. 

För att arbetet med sång och musik skall kunna få en fast grund i förskolan och vara 

utvecklande, Bör arbetslaget och miljön vara stödjande i arbetet och accepterande vad de 

gäller allas olika förmågor. Det behöver inte vara en musiklärare för att leda barn i musikens 

värld. Att tro på sig själv och att du kan är det enda som behövs. En pedagog som vågar 

släppa loss och inte bryr sig så mycket om vad som är rätt och riktigt. Skapar barn som har 

roligt och vill sjunga och leka utan att känna press. Våga misslyckas är av betydelse, 

uppmuntra sig själv och barnen att ett misslyckande inte gör något. Genom detta skapas en 

grupp som blir mer orädda och vågar mer. Pedagoger och barn som vågar misslyckas lär sig 

också av sina misstag och utvecklas ur detta (ibid). Jederlund (2011) belyser vikten av att 

våga misslyckas och att varken barn eller pedagog skall behöva begränsa sig. Genom 

misslyckanden visar det att man vågar använda sången och möjligheterna är många, vilket 

skapar en större sångglädje. Uddén (2001) anser att pedagogerna ska hjälpa barn att utveckla 

sin tanke- och språkutveckling så att de kan förklara sig, få möjlighet att uttrycka sig och 

tänka högt. En miljö som denna kan skapas genom gemensam sång och lekaktivitet. 

 

Uddén (2001) förespråkar vikten av en musikpedagogik och med detta menar hon, en lekande, 

prövande och improviserande inställning till barns lärande. Genom musikpedagogik kan 

pedagogen stödja barns lärande och harmoniska utveckling. Detta för att barnet skall få den 

språkliga grund som de behöver för att kunna förklara och förstå sin omgivning. Pedagogen 

bör använda musik i vardagen på ett medvetet och naturligt sätt (ibid). Även Jederlund (2011) 

förespråkar en musikpedagogik där språket utvecklas. Han betonar vikten av att se 

musikpedagogik som ett hjälpmedel att utveckla alla sina språk i en aktiv och social miljö där 

lärandet blir meningsfullt. Med detta menar han att uttrycka sig ska vara lustfyllt så att andra 

lyssnar på mig och jag lyssnar på andra. Det finns inte något rätt och fel i musiken eftersom vi 

alla har olika kroppsspråk eller använder orden olika. I och med detta blir en musikpedagogik 

med detta synsätt inte värderande. Denna musikpedagogik måste ses som lärande i 

interaktioner med andra där gott om utrymme för lek, kreativitet och språkande finns (ibid). 

       

Jederlund (2011), Uddén (2001) och Bjørkvold (1991) förespråkar en pedagogik där 

spontansången finns och är en del i barnets vardag, detta är viktigt att känna till som pedagog. 
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Den spontana sången beskrivs enligt Bjørkvold (1991) som ett vanligt fenomen inom barnens 

lek och vardag. Det som kännetecknar den spontana sången är att det ger barnens uttryck en 

rytm, kroppsrörelse och förstärker ordens mening. Denna sång är helt på barnens egna 

initiativ, där barns normer och regler kommer till uttryck. Som pedagog skall man uppmuntra 

barnen till detta och även själv vara förespråkare av den spontana sången och använda sig av 

den (ibid). Jederlund (2011) understryker att pedagogen ska ta tillvara på dessa stunder och ta 

tid till att lyssna på vad barnen sjunger. Hur låter sången och vilket tempo har sången? Han 

ser gärna att man ger svar till barnen då det använder sig av spontansång för att uttrycka sig. 

Genom detta skapas ett musikaliskt samspel där utrymme för musikaliskt språkande sker. 

Forskare ser detta som något positivt och ser det som att en spontan duettsång uppstår.            

4.4 Musik som språkutvecklande verktyg 

Uddén (2004) skriver att människan först lär sig olika läten - för att sedan sjunga - som 

slutligen blir att språka. Med detta anser hon att sången ligger mellan läten och talspråket. När 

barn är nyfödda använder de sig av ljud som låter som vokaler. Ljuden kommer i samspel 

mellan modern och barnet och ett rytmiskt samband skapas vid beröring. Uddén (2004) 

beskriver ett försök som hon gjort med yngre barn. Barnen fick tralla de visor som de kan fast 

utan ord. Hon kunde då se att barnen kunde sjunga melodierna renare, att barnen hade 

betydligt lättare att sjunga och hålla ton om de inte uttalade ord. Detta ser hon som en 

bekräftelse på att barns sång kommer före talspråket och att barnen då kan använda sången 

som hjälp att utveckla sin talförmåga. Musik kan ses som ett stöd i språkets utveckling. De 

tonade orden har betydelse för hur barnet kommer att utveckla sitt modersmål (ibid). 

Jederlund (2011) beskriver att talspråksutvecklingen har två huvudlinjer, den prosodiska och 

den segmentella. Den prosodiska nivån innehåller det musikaliska språkdragen som 

intonation, rytm, betoning och fraslängd. Den styrs av den högra hjärnhalvan. Den 

segmentella nivån styrs av den vänstra hjärnhalvan och innehåller olika språkljud och deras 

samband mellan ljudföljder och ord. Salmon (2010) menar att man genom detta kan anta att 

man kan använda musik i läs- och skrivinlärningen, man kan skapa en typ av balans mellan 

hjärnhalvorna. Uddén (2004) beskriver modern forskning där man upptäckt att det inte bara 

finns en central punkt i hjärnan för musik, utan att de olika musikaliska delar så som 

exempelvis rytm och tonhöjd är utplacerade på olika ställen. Uddén (2004) menar med detta 

att det verkar finnas ett gemensamt samarbete mellan de olika systemen i hjärnan. Samverkan 

mellan hjärnans olika system krävs för att hjärnan ska utvecklas ytterligare. Musik och lek 

som innehåller dels motoriska rörelser, tankar och känslor kan ses som ett ypperligt medel för 

kommunikation. Eriksson (2013) beskriver att sång och musik kan ses som en hjälp för 

människans minnen, vilket kan ses som viktigt när det gäller barns lärande och utveckling. 

 

Uddén (2004)  påpekar att när pedagoger använder musik i verksamheten bör man förstärka 

musiken med rörelser och gester samt rytmiska inslag. Då det i sin tur hjälper hjärnan att 

utveckla ett talspråk. Gardner (2006, refererad i Salmon, 2010) påstår att människans 

intelligenser arbetar i samstämmighet och att människan har en rad av olika förmågor för att 

lösa olika problem, han menar att musik är en av dessa. Han framhåller att musiken 

samarbetar med andra intellekt i hjärnan och att det finns en naturlig koppling mellan musik, 
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tänkande och språk. Detta skall man enligt Gardner (2006 refererad i Salmon, 2010) ta lärdom 

av. Då det enligt studier visar att genom att använda sig av musik i miljöer för exempelvis läs- 

och skrivinlärning, kan musik leda till kreativt tänkande. Salmon (2010) upplyser om vikten 

av att som pedagog använda musik i kreativa miljöer, då det inbjuder barn att kommunicera. 

Detta för att musiken är en inre motivation vilket hjälper barnen att skapa kontakt med 

omvärlden och stärker deras vilja, att uttrycka det som finns i deras tankar. Vuxna bör 

uppmuntra barn till att minnas, tänka, känna och prata om musik, då det främjar barnens 

tänkande processer som kan leda till ett utvecklat språk (ibid). Även Bjørkvold (1991) anser 

att musik kan leda fram till ett utvecklat språk. Han framhåller framförallt spontansången som 

en stor del av barnets språkutveckling. Språket har tre huvuduppgifter i det mänskliga språket. 

Det handlar om att språket har kontaktskapande ändamål, språket ger information och språket 

är identitetsmarkerade. Dessa delar går på ett naturligt sätt in i varandra och kommer i uttryck 

i barns spontansång. Spontansångens kontaktskapande ändamål kommer till uttryck redan när 

det nyfödda barnet och modern kommunicerar. Sedan utvecklas det ytterligare när barnet 

kommer till förskolan då barnet får respons på sin spontansång och det språkliga uttrycket hos 

barnet utvecklas. Utvecklingen i det informationsmässiga språket kommer i uttryck när 

spontansången används i fantasin. Barnet sjunger om olika saker och utvecklar sången som 

öppnar en ny och viktig insikt i barnets liv. I den identitetsmarkerade del av språket har även 

spontansången en funktion. Barnet framför sången på sitt eget sätt och kan använda den i sin 

lekande och lärande vardag. Barnet kan lekens regler där andra individer befinner sig och 

utifrån det så lär sig barnet att hitta sin plats (ibid).  

5 Teoretisk utgångspunkt 

Valet av teoretisk utgångspunkt blev det sociokulturella perspektiv. Detta för att vi tycker att 

musik är ett ämne där lärande sker i samspel.  

5.1 Sociokulturellt perspektiv  

Vi har valt att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv. Vygotskij är grundaren av detta 

perspektiv (Strandberg, 2006). Det sociokulturella perspektivet utgår från att det är vad 

barnen gör som bestämmer deras utveckling. Det är aktiviteten som barnen utövar som anses 

vara viktig för dess utveckling och lärande. Det viktigaste i den sociala samvaron är att vi 

utbyter våra kunskaper med varandra i interaktion. Verktyg som vi använder i interaktioner 

mellan människor är språket. Enligt Svensson (2009) har språket två huvuduppgifter den ena 

är av betydelse för att socialt anpassa människors verksamhet. Samt är språket ett redskap för 

tänkandet. I det sociokulturella perspektivet är tänkandet en viktig del av oss själva som 

skapar vårt inre beteende. Detta uppstår när vi förhåller vårt beteende till andra. Genom att vi 

samspelar med andra människor skapas vår personlighet. Barns sociala erfarenheter under 

tidiga år har betydelse för språkutvecklingen. Människan behöver andra människor för att 

utvecklas så man får syn på andras perspektiv. I det sociokulturella perspektivet betonas 

vikten av kulturella aktiviteter för barn med hjälp av en mer kunnig person. Detta hjälper 

barnen att i sociala sammanhang öka sin tankeförmåga. Det är inte enbart det talande språket 

som är viktig för språkligutveckling. Andra kommunikationsmedel har också betydelse för 
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den språkliga utvecklingen. För språkets utveckling är det viktigt att inte gå ner på barnens 

nivå. Detta för att man som vuxen istället ska hjälpa barnen att ge orden en djupare innebörd, 

så att barnets språk utvecklas (ibid).        
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6 Metod  

I denna del kommer ni få följa hur vi gått till väga i vårt val av metod samt hur genomförandet 

av studien har gått till.   

6.1 Metod 

Vi har valt en kvalitativ forskningsmetod för vår studie. Patel och Davidson (2003) menar att 

en kvalitativ forskningsmetod ger intervjupersonen större plats att uttrycka sig med egna ord. 

I den kvalitativa metoden menar Björndal (2005) att intresset inte ligger hos en exakt siffra i 

insamlingen av data. Istället påpekar han att man vill ha en djupare förståelse för det område 

man studerat. Kvale och Brinkman (2009) beskriver att man i en kvalitativ forskningsintervju 

vill skapa förståelse för det som studeras utifrån undersökningspersonens perspektiv. De 

menar med detta att se ur undersökningspersonens synvinkel, ta del av deras erfarenheter och 

utveckla en mening. 

 

Vi har intervjuat pedagoger inom förskolan och då använts oss av ostrukturerad intervju. Patel 

och Davidson (2003) framhåller två olika typer av intervjuer den ena innebär en hög 

strukturering dvs. att ställa frågor i en bestämd ordning. Den andra innebär låg strukturering, 

med det menas en intervju där frågorna inte har en bestämd ordning utan ställs där det känns 

naturligt. Även Kylén (2009) pratar om det två olika typer av intervjuer han kallar dessa för 

hårt strukturerade intervjuer och mindre styrda intervjuer. Med hårt strukturerade intervjuer 

menar Kylén (2009) att det finns ett antal färdiga frågor och dessa frågor ska bli exakt 

besvarade. Men mindre styrd intervju menar han att det finns ett antal frågeområden som ska 

besvaras, den som blir intervjuad får svara fritt. Patel och Davidson (2003) skriver att 

ostrukturerad intervju är då öppna frågor ställs där svarsutrymmet är stort och fritt. Det finns 

även möjlighet att ställa följdfrågor. Valet av ostrukturerad intervju kändes mest relevant för 

oss eftersom vi ville att pedagogerna skulle berätta fritt utifrån deras kunskap och 

erfarenheter. Vi ville även skapa ett naturligt samtal genom att inte ställa frågor i en bestämd 

ordning utan skapa ett samtal där det finns möjlighet att komma in på andra relevanta spår.    

 

Vi har spelat in våra samtal för att kunna på ett säkert sätt återge samtalet i resultatdelen. 

Kylén (2009) påpekar att fördelen med att spela in är att kunna gå tillbaka och lyssna på 

samtalet. Han belyser två nackdelar med att spela in. Han menar att om man spelar in samtalet 

kan det störa den intervjuade och att man själv får lyssna på samtalet en gång till. Kvale och 

Brinkmann (2009) ser en fördel med att spela in då det ger en större frihet där man kan hålla 

sig till ämnet. Vi tycker att fördelen väger upp nackdelarna. Att spela in skapar ett flytande 

samtal till där fokus kan vara på att samtala och inte anteckna. 

 6.2 Genomförande 

Vår undersökning har utgått från intervjuer med fyra olika pedagoger. Detta för att få klarhet i 

hur dessa arbetar med musik som språkutvecklande verktyg. Vi tog kontakt med förskolorna 

och berättade om syftet med vår studie och hur genomförandet kommer att se ut. Vi har också 

gett pedagogerna information angående så kallad “skyddad identitet”, det vill säga att det är 
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anonymt och att varken namn eller verksamhet kommer nämnas i arbetet. Då vi har använt 

oss av inspelningsutrustning i form av telefon. För att återskapa samtalet har vi också 

informerat pedagogerna om att vi kommer radera inspelningen då analysen av samtalet var 

färdigt. Eftersom vi är bekanta med några av de pedagoger vi kommer intervjua, var vi noga 

med att hålla en professionell nivå och inte låta bekantskapen speglas i vår intervju. Vi 

började intervjuerna med frågor av lite enklare form, för att skapa en mer avslappnad miljö 

och för att få igång ett lättsammare samtal. Patel och Davidson (2003) framhåller också detta 

och menar på att det är bra att börja med lättsammare frågor så att det skapar en bättre 

stämning. 

6.3 Urvalsgrupp 

Vi har intervjuat förskollärare på olika förskolor i två olika kommuner. Vi har medvetet valt 

de pedagoger som vi intervjuade. Valen föll på dessa pedagoger för att vi då fick ett vidgat 

perspektiv från olika verksamma pedagoger. Vi har även valt dessa pedagoger för att 

pedagogerna har varit verksamma olika länge vilket gör vi i resultatet får med många olika 

erfarenheter. Målet med vår studie är att se hur musikarbetet kan se ut på olika förskolor. Om 

synen på musik som språkutvecklade verktyg kan se olika ut. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att antalet relevanta personer beror på syftet med undersökningen. Fyra personer är 

relevant för oss och syftet med vår studie. Detta för att vi då får svar från fyra olika 

perspektiv. 

Vi kommer benämna pedagogerna som pedagog 1, pedagog 2, pedagog 3 och pedagog 4. 

Dessa är: 

-  Pedagog 1 har 34 års erfarenhet från förskoleverksamheten. 

-  Pedagog 2 har 24 års erfarenhet från förskoleverksamheten. 

-  Pedagog 3 har 3 års erfarenhet från förskoleverksamheten. 

-  Pedagog 4 har 4 års erfarenhet från förskoleverksamheten.    

6.4 Reliabilitet och validitet  

Det är viktigt att vara medveten om betydelsen av validitet och reliabilitet. Reliabilitet innebär 

enligt Kylén (2009) tillförlitligheten i en undersökning. Han påpekar att informationen kan ses 

som sann eller falsk, beroende på vem som svarar. Reliabilitet i en kvalitativ intervju är enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) hur tolkningen av den insamlade informationen återges på ett 

tillförlitligt sätt. Därför kommer vi, under tiden som intervjun pågår, spela in det samtal som 

förs mellan oss. 

 

Validiteten är enligt Kylén (2009) hur pass relevant information vi fått in, det vill säga om vi 

får in den information som behövs för vårt syfte. Det handlar enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) om hur vi tolkar materialet vi samlat in och hur vi överför det muntliga talet till skrift. 

Genom att vi intervjuar verksamma pedagoger, ger det oss en hög validitet, då dessa är 
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verksamma inom förskolan. Vi kan inte garantera en absolut sanning i denna studie då 

intervjuerna kommer att ha fokus på hur människor upplever sin vardag. Samtalen kommer att 

spelas in så att de kan återges på ett trovärdigt sätt. Genom detta är vi två som kan tolka 

intervjun då kan vi också se om våra tolkningar ligger nära varandra, det vill säga ifall att vi 

uppfattat samma information från den intervjuade personen.    

6.5 Sammanställning av data och analys  

Bearbetningen av intervjuerna har skett från talspråk till skriftspråk. Detta enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) kallas för transkribering, alltså en omvandling från en form till en annan 

form. När vi har sammanställt intervjuerna har vi valt att ta med det som kändes relevant till 

vårt syfte och frågeställningar. Vi har sammanfattat intervjusvaren till kortare formuleringar 

där huvudfokus framställs. Vi har analyserat våra intervjuer i teman utifrån det som är 

relevant för studien och de svar vi fått in under intervjuerna. När vi hade sammanställt 

intervjuerna under olika teman började vi sedan vår analys. Kvale och Brinkmann (2009) 

skriver att analys betyder att ha ett samtal med texten. Han menar vidare att i en analys så har 

läsaren frågor till textens teman och försöker utveckla, förklara och utvidga vad texten ger 

uttryck till. Vi har tillsammans utifrån det relevanta materialet bearbetat det ytterligare genom 

att samtala med varandra om texten, för att få en djupare förståelse för vad som sagts under 

intervjuerna. Genom detta skapades vår analys.      

6.6 Etiska riktlinjer 

Vi har utgått från Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav gällande de etiska riktlinjerna. 

Dessa fyra består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Då vi tog kontakt med pedagogerna på förskolorna, informerade vi dem om 

vad vi skulle undersöka och hur detta skulle gå till. Detta för att uppnå Informationskravet 

som enligt Vetenskapsrådet (2002) betyder att man informerar relevanta personer om studiens 

syfte. Pedagogerna gav sedan sitt samtycke till att medverka i intervjuerna allt enligt 

samtyckeskravet. Vi har också informerat pedagogerna om att de har möjlighet att läsa vår 

tolkning av intervjuerna när vi sammanställt dessa, för att de ska få möjlighet att lägga till 

eller ändra om det är något som vi har misstolkat. Detta är viktigt att göra för intervjuns 

tillförlitlighet och för att den intervjuade pedagogen inte skall kännas sig missförstådd. Vi 

kommer hålla pedagogerna vi intervjuar anonyma och upplysa om den tystnadsplikt vi har. 

Pedagogerna har också informerats om att materialet inte kommer användas i annat syfte än 

den studie där deltagandet skett så som nyttjandekravet framhåller. Vi har också informerat 

pedagogerna om att vi inte under några som helst omständigheter kommer föra vidare 

eventuella personuppgifter till obehöriga, då detta också gäller enligt konfidentialitetskravet. 

 Trotts detta påpekar Holme och Solvang (1997) att vi kan starta en tankeprocess hos 

pedagogerna där många frågor uppstår, dock kommer vi inte kunna ge svaren på alla dessa 

frågor. Vi känner också att de områden vi berör inte skadar någon, då det inte innehåller 

frågor om vad som är rätt eller fel, samt att inga speciellt personliga frågor kommer upp under 

intervjun. 
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7 Resultat  

Här kommer vi att redovisa det som sagts under intervjuerna. Detta är pedagogernas 

berättelser angående musik som språkutvecklande. Som tidigare nämnts, har materialet 

transkriberats. Svaren redovisas under olika rubriker som vi kallar teman.   

7.1 Musik som uttryck i verksamheten  

Detta tema handlar om pedagogernas berättelser om musik och hur den kommer till uttryck i 

förskolans verksamhet. Pedagogerna berättar att musik i verksamheten kommer till uttryck 

under samlingar. Vid samlingarna berättar pedagog 3 att de använder musik för att det är ett 

bra sätt att fånga barnens uppmärksamhet. Pedagog 4 säger att de använder sig av en och 

samma sång, så att barnen hinner bli bekanta med sången. Pedagog 4 berättar vidare att de 

använder musiken en gång i veckan för att ha en storsamling för alla avdelningar på hela 

förskolan. Storsamlingen har de för att skapa gemenskap och att alla barn får en chans att se 

vilka som går på de andra avdelningarna. Pedagog 1 berättar att de använder sig av musik vid 

olika högtider, olika inriktningar och teman. Även Pedagog 2 säger att de använder sig av 

musik då de t.ex. ska sjunga om färger, bokstäver, månader och vid årstidsväxlingar. Pedagog 

2, 3 och 4 berättar att de använder musik i det vardagliga arbetet och att musiken även 

kommer spontant i den fria leken. Pedagog 2 menar att de använder musiken på deras förskola 

för att förstärka situationer t.ex. om de pratar om djur kan de sjunga om djuret. Även pedagog 

4 framhäver att de sjunger i den fria leken om t.ex. djuret som barnen leker med. Pedagog 4 

berättar att de har instrument på avdelningen som t.ex. trummor och maracas som barnen får 

spela på när de vill. Pedagog 4 berättar att när barnen använder sig av instrument så spelar de 

bara. Vidare berättar pedagog 4 att hon kan se att i detta inslag i verksamheten skulle 

pedagogerna kunna gå in mer och hjälpa barnen att spela på instrumenten. Pedagog 3 

framhäver att de har musik som ett naturligt inslag och att de försöker ta tillvara på de stunder 

när barnen sjunger. Pedagog 3 ger ett exempel på när de kan använda musik:  

“Som när de små är ledsna. En pedagog förra veckan tröstade jätte många barn som grät 

samtidigt genom att ta ett mjukisdjur och börja sjunga. Och alla barn stannade upp och lyssnade. 

Det är så fascinerande hur det kan fånga barnen. Musiken har en stor kraft.” 

Pedagog 3 berättar att de har ett musikrum med instrument, bandspelare och scen. Barnen får 

välja musik som de kan dansa till på scenen, detta är något som barnen älskar. Pedagog 3 

säger: “Få stå på scen, de älskar barnen här. Det är så glädjefyllt.”  Pedagog 3 säger att detta 

är till de äldre barnen för de yngre barnen så spelar vi mycket “Babblarna” på projektorn. Då 

dansar barnen i takt och försöker likna det som de gör på musikvideon. Pedagog 3 menar att 

detta leder till en dialog mellan barnen fastän de inte uttryck sig i det verbala språket. Även 

pedagog 1 och 2 berättar att de använder sig av musik vid gymnastik när barnen har rörelse.  

 

Pedagog 1 säger att de använder musiken för att samla ihop barnen inför t.ex. maten. De har 

även musik när barnen ska vila, de använder då musik som har en sövande effekt. Pedagog 3 

berättar att de använder musik i ateljén när barnen målar fritt eller skapar. Pedagogerna på 

denna förskola tänker att musik påverkar känslorna, man kan vara arg, glad eller få en 
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lugnande effekt vid målandet. Pedagog 3 berättar vidare om en situation där hon trodde att 

barnen inte lyssnade på musiken då de målade. Hon provade stänga av musiken men då 

protesterade barnen och vill ha på musiken igen. Pedagog 3 säger att barnen verkligen 

lyssnade på musiksagan under tiden de skapade.           

7.2 Musik som personalgemenskapande 

Under detta tema får läsaren ta del av pedagogers berättelse kring personalgruppens syn på 

musik. Pedagog 1 och 2 berättar att på deras förskola tycker de om musik och att de är öppna 

för barnens intresse av musik. Vilket gör att barnets intresse styr verksamheten. Pedagog 2 

berättar att de tycker att musiken är mycket viktig och den används alla dagar i veckan i alla 

åldrar. Pedagog 2 berättar vidare att de arbetar med musik utifrån vad barnen tycker om: 

”Vi arbetar med musik utifrån att barnen tycker om det samt att det är ett väldigt bra sätt för att 

främja allt lärande.”   

 

Pedagog 4 berättar att musiken är ett viktigt inslag i förskolan för det är ett roligt sätt att hinna 

se alla barnen i gruppen. Pedagog 4 menar att man t.ex. på samlingarna kan sjunga om varje 

barn, så att alla får se vilka som är på förskolan på ett glatt och lustfyllt sätt.  

 

Pedagog 1 berättar att de i deras arbetslag tycker om musik, sjunga och spela tillsammans 

med barnen. Pedagog 3 menar på att i deras arbetslag är det ingen som ser musik som något 

negativt, alla vågar använda den. Barnen dömer inte någon och de säger inte “oh vad falskt du 

sjunger” utan deras upplevelser är att alla barn tycker det är kul att sjunga. Pedagog 4 berättar 

att i deras arbetslag så har de pedagoger som är mycket duktiga på att använda musik och de 

har pedagoger som är ansvariga för musiken. Pedagog 4 berättar att “jag är inte speciellt 

musikalisk av mig och det tror jag påverkar mitt sätt att använda musik”. Vidare berättar 

pedagog 4 att om man kunde spela gitarr skulle man kanske vara säkrare på sin sak och att det 

skulle kännas tryggare. Pedagog 4 säger att desto mer musik används ju tryggare blir man. 

Dock vågar alla i arbetslaget använda musik vissa mer och vissa mindre. 

7.3 Musik som ändamål 

Under detta tema redovisas vilken betydelse musik kan ha för barns utveckling ur de 

intervjuade pedagogernas erfarenheter och kunskap.  Pedagogerna framhäver att musiken 

används som ett språkutvecklande verktyg. Pedagog 1 och 3 är ense att i musik tränas barns 

takt och ton som språkfrämjande. Pedagog 3 framhäver att det är tydligt att barns språk tränas 

i musik då man tänker på det. Vidare menar pedagog 3 att ordförrådet utvecklas mycket 

genom musik. Pedagog 1 menar på att barnen tränas på att komma ihåg långa texter och att ha 

roligt tillsammans. Pedagog 4 berättar att som sekundärt mål i musik är språkutvecklingen 

och att ha roligt. Pedagog 4 berättar dock att det oftast används som tidsfördriv: 

“Tyvärr så är det första som slår mig när jag tänker på varför vi använder musik och sitter och 

sjunger så är det i uppehållande syfte i samlingen för att någon ska hinna duka. Mera att man 

samlar barnen så att det lämnas plats så ja man kan duka fram maten och få de gjort. Det blir lite 

tidsfördriv och även tidsfördriv när man väntar på något att man ska gå iväg någonstans och då 

kan man sjunga för att barnen ska stanna och vänta i ganska lugn och ro tyvärr.” 



14 

 

Pedagog 4 framhäver att det kan vara ett positivt tidsfördriv för musiken ger något utvecklade, 

men pedagog 4 menar att det gärna kan vara mer planerat, så att det blir mer utvecklande för 

barnen.   

Pedagog 3 berättar att musik gör att barnen övar på rörelse och motorik som även kan vara ett 

språk. Rörelser och dans använder även pedagog 2 musiken till. Pedagog 2 berättar: “att 

musik används /…/ i teater samt för att öva in olika moment och förstärka moment.” Pedagog 

1 menar på att musikens ändamål kan vara scenvana och samarbete samt att det är något 

glädjande. Pedagog 1 försätter att berätta om barn som inte säger så mycket: 

“Tysta barn kan vara tysta även på sångsamlingen, men sedan hör man dem sjunga när de tror att 

ingen hör.” 

Pedagog 1 säger att det blir något naturligt för barnen.    

7.4 Musik som språkutvecklande verktyg 

Till skillnad från det förgående tema så fokuserar detta tema enbart på musikens betydelse för 

barns språkliga utveckling. Alla intervjuade pedagoger berättar att det ser musik som viktig 

och att det bidrar till barnets språkliga utveckling. Pedagog 1 berättar att barnen får träna på 

ord och begrepp i sången. Genom att sjunga olika sånger kan barnen exempelvis lära sig 

dagar, månader, färger, årstider samt ord såsom på, under, över, bakom och framför. Pedagog 

3 lyfter fram hur viktig musik är eftersom att det ger barnen en känsla för ord och hur de 

uttalas. Pedagog 4 menar på att barnen får in rytmen i kroppen. Pedagog 2 beskriver att tecken 

som förstärkning till språket samt sången är ett sätt att träna talet. Samt koordination med 

händerna som tillsammans ger medvetenhet för de talade språket. Samma pedagog lyfter 

också tecken och rörelser till sången som ett sätt att förstärka och främja språket hos barn med 

särskilda behov. Genom sången lär barn ofta till en början frasslut, som sedan leder till fler 

och fler ord. Pedagog 3 framhäver musik som ett extra språk, ett sätta att förmedla sig och 

menar på att språk kan ses som endast prat, men att det egentligen är så mycket mer. Små 

barn uttrycker sig ofta genom att stampa och klappa händerna. Genom sång, musik och 

rörelse menar Pedagog 3 att barnen lär in språket med hela kroppen. Pedagog 3 säger:  

”Även fast man tänker att språk är då man pratar men det är ju inte det, det är ju så mycket mer 

det kan ju vara musik, dans, skapande, bild bara barnen har ett sätt att uttrycka sig på.” 

Pedagog 2 lyfter musikens vikt för barn som är lite blyga och menar att då musik och sång är 

något som barnen ser som väldigt roligt. På så sätt kan de “luras” att sjunga och uttrycka sig 

på ett sätt de inte gör i vanliga fall. Pedagog 3 säger att denne inte kan tänka sig en 

verksamhet utan musik, då den är så pass viktigt för barnens hela utveckling. Verksamheter 

som inte använder sig av musik anses enligt Pedagog 3, inte utgå utifrån det som läroplanen 

säger.     
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7.5 Musik som språk och kommunikation 

Detta tema tar upp hur musiken kan ses som språk och kommunikation. Pedagog 1 ser musik 

som en språk- och kommunikationsform. Pedagog 2 anser att musik är en typ av 

uttrycksform. Som exempelvis sång, där skapas ett kommunikationssätt där vi förmedlar och 

delar känslor som  vi vill uttrycka varandra emellan. Pedagog 2 ger ett exempel om rytmer 

mellan små barn och små barn som jollrar. Där pedagogen eller ett annat barn svarar på jollret 

och menar på att detta är en typ av kommunikation och språk genom musik. Samma pedagog 

framhåller kommunikationen från instrument av olika slag som spelas för varandra. Pedagog 

1 lyfter också detta och menar att kommunikation kan vara att lyssna på varandra då man 

exempelvis spelar instrument, att träna på att höra att “nu spelar de”, “ nu spelar vi och nu 

lyssnar de på oss” och så vidare. Pedagog 3 menar på att musiken är mer än det verbala 

språket och ser detta som en kommunikations form och lyfter att musik är bland det första 

som barnet använder för att förmedla och uttrycka sig. 

“De ger barnen utrymme att imitera ord, att lyssna in dem. Musik är ett uttryckssätt och ett av 

barnens många språk.” 

Pedagog 4 anser att musiken är en bra kommunikationsform där barnen får prova på olika 

känslor och uttryck. Då musik främjar många olika känslor och begreppsord som barnen får 

använda sig av. Pedagog 1 pekar på ett exempel på ett barn med Downs syndrom. Det tog 

längre tid för detta barn att prata som liten, men genom att använda sig av teckenspråk i 

sångerna på förskolan, kunde detta barn vara delaktig i sången. Detta ledde till att barnet i 

fråga sakta men säkert förstod mer och mer och kunde förmedla sig med ord.  

“Med melodin kunde hon förstå vars orden skulle hamna i sången, vilket hjälpte henne när hon 

sen började prata.” 

Pedagog 1 lyfter att melodin oftast är det som fastnar först och framhåller att barn väldigt fort 

lär sig sånger och melodier, ofta innan de ens lärt sig prata. Pedagog 3 lyfter också vikten av 

teckenspråk och säger att de försöker använda detta på samlingar och till sånger. Pedagog 3 

framhåller samma som pedagog 1 och menar att de barn som inte har lätt för att prata växer 

och lär sig att förmedla sig genom detta. Pedagog 3 menar att genom att använda sig av 

teckenspråk och rörelser till sången ger man barnen en större betydelse för musiken och vad 

man sjunger om. 

Pedagog 1 lyfter ett annat exempel som handlar om en sång de brukar sjunga innan barnen får 

gå och äta. Den här sången handlar om barnens kläder och pedagogen sjunger om var och ett 

av barnens kläder som exempel “rosa strumpor och randig blå tröja”. Barnen lyssnar noga 

efter kännetecknen på deras kläder och när de hör beskrivningen av deras kläder lyser de upp 

och går till sitt bord. Det som fascinerar Pedagog 1 är hur även de allra minsta kan känna igen 

när de sjunger om just dennes kläder och kan sitta hur länge som helst och vänta på att få höra 

om sina egna kläder. De sitter som tända ljus och väntar att höra om sig själv, även om de är 

de sista av sexton barn. 
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8 Resultatanalys  

I denna del har vi analyserat intervjuerna som genomförts. Tillskillnad från resultatet, där allt 

som sagts i intervjuerna framkommer, har denna analysdel en sammanfattande form som 

utvecklar och förklarar texten. Rubriker i resultatanalysen har utarbetats från det svar som 

gavs under intervjuerna, vårt syfte och våra frågeställningar.  

8.1 Pedagogers sätt att tala om musik 

Sammanfattningsvis är alla pedagoger eniga om att musik är något viktigt och behövs i 

verksamheten. Tre av pedagogerna benämner musik som lustfyllt. I läroplan för förskolan 

(lpfö98, rev., 2010) står det att ett lustfyllt lärande ska genomsyra verksamheten. Pedagog 1, 2 

och 3 uttrycker att de arbetar med musik utifrån barnens intresse, vilket gör det till ett 

naturligt inslag i verksamheten. Uddén (2004) menar att en medveten musikpedagog, 

använder musiken i den vardagliga verksamheten. Pedagog 4 menar på att i deras verksamhet 

används musiken främst under samlingarna och att de sällan planerar för dessa tillfällen. 

Samlingarna skapas utifrån deras egna ”ryggsäck”. Detta gör att samlingarna inte alltid är 

anpassade efter den barngrupp som samlingen hålls för. Pedagog 3 och 4 lyfter båda olika 

syner angående tryggheten man känner när man arbetar med musiken i verksamheten. 

Pedagog 3 menar att barnen inte dömer en utifrån hur bra du är på musik, utan barnen sjunger 

för att det är roligt. Pedagog 4 känner sig dock osäker i sitt användande av musiken vilket gör 

att musiken inte får lika stor plats. Här anser man sig inte vara ”duktig” inom musik, vilket 

påverkar arbetssättet kring musik. Ju mer pedagogen vågar använda musiken desto tryggare 

blir man i sin arbetsroll. Detta är något som även Jederlund (2011) förespråkar, han menar på 

att varken barn eller pedagoger skall behöva begränsa sig och genom att våga använda sången 

skapas större möjligheter. Alla pedagoger är eniga om att musik främjar många olika sidor 

hos barnet, allt från den verbala språkliga utvecklingen till den icke verbala språkliga 

utvecklingen, som till exempel rörelse och andra uttrycksformer. Pedagog 3 framhåller också 

att musiken är så pass viktig att en verksamhet utan, inte är tänkbar.  

 

”Jag tänker mig, hur skulle en verksamhet vara utan musik? Gud vad trist att komma till en 

förskola där man aldrig sjunger. Då följer man ju inte läroplanen iallafall.” 

 

Samtliga pedagoger ser musik som ett positivt inslag i förskolan. Musik ger alla barn en chans 

att komma till uttryck och förmedla sina känslor. Läroplanen för förskolan (lpfö98,rev.2010) 

påpekar att uttrycksformer som exempelvis sång och musik, skall vara en del av förskolans 

verksamhet, för att främja barnens utveckling och lärande i barns tal- och skriftspråk.    

8.2 Musik som språkutvecklande verktyg 

Genomgående i resultatet visar alla pedagoger på en medvetenhet angående musik som 

språkutvecklande verktyg. Pedagogerna menar på att det bland annat stärker barnens 

ordförråd. I allmänhet är åsikterna kring musik som ett språkutvecklande verktyg liknande hos 

alla pedagoger. Uddén (2004) menar att grunden för ett barns språk kan byggas utav musik. 

Det vi främst kan se att pedagogerna talar om är musikens främjande av takt och ton samt 
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rytm hos barnen. Man skapar en känsla för hur ord uttalas. Musiken lyfter även lärandet av 

meningsbyggnader enligt pedagogerna. Jederlund (2011) tydliggör vikten av att använda 

musik som ett verktyg för ett meningsfullt lärande, där alla sina språk utvecklas. Något som 

Pedagog 2 och 3 har fokus på till skillnad från de andra, är användandet av teckenspråk i 

musiken. Där framhåller man att tecken förtydligar orden i sången vilket enligt pedagogerna 

även främjar språket för barn med särskilda behov. Tecken ger orden en ytterligare betydelse. 

Uddholm (1993) beskriver två delar för att ett meningsfullt språk skall kunna utvecklas, dessa 

är att uppleva och uttrycka. Genom musik uppfylls dessa kriterier vilket leder till att språket 

får en mening. 

Pedagogerna ser musik som ett språk, det benämns som ett ”extra språk” eller framhävs som 

ett av barnens många språk. Både Pedagog 1 och 2 ser musiken som ett knep för att hjälpa 

barn som sällan uttrycker sig verbalt, till att använda sig av det verbala språket. Pedagog 1 har 

i sin verksamhet sett, att barn som är tysta på sångsamlingarna, uttrycker sig senare när de tror 

att ingen hör. Pedagog 2 har sett att de barn som är blyga kan lockas att komma till uttryck i 

sången. Det pedagogerna har gemensamt är att de ser musik som ett hjälpmedel för att få barn 

att komma till uttryck. 

En annan likhet mellan de intervjuade pedagogerna är deras syn på musik som en 

kommunikationsform. Alla anser att musik är ett sätt för oss att förmedla något till varandra. 

Alla pedagoger understryker att musik hjälper barn att uttrycka sina känslor. De ger exempel 

på att barn i musik får träna och känna känslor såsom arg, ledsen och glad. Uddén (2004) 

belyser sången och rytmen som ett hjälpmedel att engagera känslor. Pedagog 3 understryker 

att språket är mer än bara talet. Musik är ett språk. Pedagogerna ger olika exempel på musik 

som språk- och kommunikationsform. Ett exempel är då små barn jollrar mellan varandra, då 

sker en kommunikation mellan barnen genom musik. När barn lyssnar till musik och imiterar 

rörelser från en annan människa, så skapas en dialog mellan varandra som saknar ord men 

ändå betyder mycket.  

8.3 Musik i den pedagogiska verksamheten 

Den främsta situation där musik används är under samlingen. Detta är något som alla 

pedagoger framhåller. Pedagog 1 och 4 beskriver samlingen som ett tillfälle att synliggöra alla 

barn. 

”Alla barn får se varandra på ett glatt sätt och ett väldigt lustfyllt sätt.” 

Pedagog 1 berättar om ett exempel på hur de synliggör barnen med musik i samlingen. 

Pedagogen sjunger en sång med kännetecken av någons kläder. Barnet det sjunger om skall 

försöka känna igen då just dennes kläder sjungs om. Här blir barnet synligt för både 

pedagogen och andra barn samtidigt som man ger barnen beskrivande ord som kan hjälpa till 

ett ökat begrepps- och ordförråd. 

Pedagog 4 berättar om det som denne tror är mångas verklighet inom förskolan, som sker i 

dennes verksamhet, nämligen att samlingen har blivit ett tidsfördriv. Med detta menas att 

samlingen används mer och mer för att hålla kvar barnen, så att det t.ex. hinner dukas färdigt 
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eller att man väntar på att något ska hända. I och med detta har samlingen blivit ett tidsfördriv 

och inte en planerad aktivitet som är anpassad efter barngruppen. Pedagogen ser ändå denna 

del som ett positivt tidsfördriv, då musik ger barnen något. Även om det inte är lika 

utvecklande och lärande som om det varit en planerad aktivitet. De andra pedagogerna lyfter 

samlingen som en viktig aktivitet i verksamheten och att det ses bland annat som ett sätt att 

fånga barnen, men vidare nämner de inte varför de egentligen har samling. Pedagog 1 och 2 

pratar om andra tillfällen där man använder sig av musik för ett lärande. De beskriver att 

musik ofta kommer till uttryck när barnen skall få lära sig dagar, månader, färger, 

årstidsväxlingar och bokstäver som exempel. Pedagog 2, 3 och 4 framhåller den fria leken 

som en situation där musik ofta uppstår. Pedagog 3 lyfter fram de musikrum som finns på 

dennes verksamhet där barnen får spela på instrument, stå på scen och välja musik att dansa 

till. Att utläsa av pedagogernas intervjuer, finns känslan av att musik används som ett verktyg 

för att inleda, förstärka eller ge uttryck för en viss situation. 

Det framgår även att musik kan ha en tröstande effekt. En av pedagogerna berättar att man på 

deras förskola, lyckades lugna många barn samtidigt genom musik. Under barnens vilostund 

används ofta musik för att söva barnen. Ett annat exempel när musik har en inverkan på barns 

sätt att uttrycka är i ateljén, där barn skapar. Av detta kan man urskilja att musiken har en 

betydande roll i barnens liv. Salmon (2010) framhåller att man skall använda musik i den 

kreativa miljön. Detta lockar till interaktion med varandra. Som pedagog 3 sa i sin intervju: 

”Det är fascinerande hur det kan fånga barnen. Musiken har en stor kraft.” 

9 Diskussion 

Som en avslutande del så kommer vi att diskutera vårt arbete. Vi kommer ur en kritisk 

synvinkel att diskutera vår metod och vårt resultat.   

9.1 Resultatdiskussion 

I denna del av vår studie skall vi nu koppla samman resultatet med vår bakgrund. Vi kommer 

diskutera betydelsen av vårt resultat samt vilken påverkan detta har för vår kommande 

yrkesprofession. 

 

När vi började fundera över vilket ämne vår studie skulle kretsa kring, kom musiken upp som 

ett intressant område. Detta ledde sedan till musik och musik som språkutvecklande verktyg. 

Vi diskuterade angående det faktum att vi båda tyckte att musik inom förskolan idag har blivit 

mer ett tidsfördriv till skillnad från ett lärande tillfälle för den språkliga utvecklingen. Med 

tidsfördriv menar vi att musiken används mer för att uppehålla barnen medan någon dukar, att 

maten inte riktigt är färdig eller att man väntar på att få gå iväg någonstans. Vi har pratat om 

att tidsfördrivet kan ses som positivt, då barnen får sjunga och spela musik. Dock anser vi oss 

ändå tro att en planerad sångstund kan bli mer utvecklande. Vi började fundera på vad detta 

kunde bero på? Kan det vara pedagogers okunskap om musikämnet? Uddén (2004) ger kritik 

till dagens lärarutbildningar och menar på att det centrala i musiken inte längre är kvar i 

utbildningen. Utan fokus ligger på pedagogers tekniska färdigheter istället. I intervju med 
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pedagog 4 framkom det att osäkerhet för musik begränsar sättet att använda sig av musik i 

verksamheten. Samma pedagog framhåller att musik i deras verksamhet, tyvärr blivit mer ett 

tidsfördriv med fokus på att uppehålla barnen. Snarare än ett tillfälle att främja den språkliga 

utvecklingen med hjälp av musik. 

 

Syftet med vår studie var att få en förståelse för hur pedagoger inom förskolans värld talar om 

musik och musik som ett språkutvecklande verktyg. Svensson (2009) påpekar språkets 

betydelse för möjligheten till kommunikation. Utan språket hade vi haft svårt att 

kommunicera med varandra, vilket gör att språkets utveckling är väsentlig. De intervjuade 

pedagogerna anser alla att musik är viktigt samt att den bidrar till barnets språkliga 

utveckling. Vi anser att musik har betydelse för barnets utveckling av språket, detta för att 

språk och kommunikation är en del av musik. Detta är något som Svensson (2009) håller med 

om. Pedagog 3 berättar att de via musik för en dialog med barnen samt att barnen samtalar 

med andra barn genom musik. Pedagog 2 berättar att joller mellan små barn eller rytmer 

mellan varandra skapar en dialog. Svensson (2009) påpekar lika som pedagogen, att 

exempelvis joller mellan barn, utgör en kommunikation. Jederlund (2011) beskriver detta som 

ett icke verbalt kommunikationssystem, som är början till barnets talspråk. Detta ser vi som 

ett viktigt samspel mellan individer. Något vi uppmärksammat under bearbetningen av 

materialet är att pedagogerna pratar mycket om musik som en språk- och 

kommunikationsform. Det pedagogerna inte nämner är angående varför musik är en typ av 

språk- och kommunikationsform. Vi anser att språket utvecklas genom möten med andra och 

att vi behöver varandra för att skapa ett meningsfullt lärande och en språkligutveckling. Vi 

tror även att det är viktigt för barnen att möta andra i musik, redan från ett tidigt stadium i 

livet. Då vi även av egna erfarenheter har kunnat se att barn genom musik kan utvecklas. 

Strandberg (2006) framhåller det sociokulturella synsätt som vi utgått ifrån i vår studie. Han 

anser att barn utvecklas i relation till de situationer och utmaningar som denne får uppleva. 

Vidare säger han att samspelet är viktigt för utveckling, delvis av den anledningen att barnet 

då får ta del av en livsvärld som inte är ens egen. Bjørkvold (1991) främjar som också vi gör, 

musikens påverkan på barnens utveckling och menar på att det är viktigt att man redan när 

barnen är små använder sig av sång och musik, för att detta bidrar till barnets hela 

kommunikations och språkutveckling. Jederlund (2011) betonar musik som en hjälp till att 

utveckla språket i en aktiv och social miljö för ett meningsfullt lärande. Samtliga pedagoger 

anser att musik är viktig för den språkliga utvecklingen, det var dock endast pedagog 2 som 

uttryckligen sa att musik är något som de använder i alla åldrar. 

 

Något annat som fångade våra tankar under intervjuerna var det pedagog 1 och 3, pratade om 

då det gällde barn i behov av särskilt stöd och användning av tecken och rörelser till musiken. 

De menar på att man kan skapa en delaktighet i sång och musik, även för dem som inte har 

lätt att uttrycka sig eller där talspråket inte ännu kommit igång. Pedagog 1 har i sin 

verksamhet sett barn i behov av särskilt stöd, som med hjälp av sången, lärt sig förmedla sig. 

Melodin i sången hjälpte barnet att se vart orden skulle hamna. Genom att använda rörelser 

och tecken, menar Eriksson (2013) att barnen får en vidgad möjlighet att förmedla sig. Uddén 

(2004) skriver att rytmer och rörelser gör så att hjärnan lättare kan utveckla ett talat språk. 
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Själva känner vi att det är viktigt oavsett om barnen har särskilda behov eller inte. Att 

använda sig av tecken och rörelser för att förstärka ordens betydelse för att ge alla barn bästa 

möjlighet att utvecklas. Vi ser även att pedagog 2 och 4 pratar om användningen av 

hjälpmedel, för att förstärka ordens innebörd. Uddholm (1993) berättar om hur starkt uttrycket 

kan bli i samband med musik. Genom att använda musik och känslor i samband med 

varandra, skapas ett lekfullt sätt för barn att uttrycka sig på. Detta tycker Uddholm (1993) är 

speciellt användbart för barn med talsvårigheter. Som vi nämnt tidigare, anser vi att detta är 

något som är nödvändigt för alla barn oavsett svårigheter. 

 

Pedagog 3 och 4 har båda pratat om musikens betydelse för känslorna och menar på att musik 

hjälper barn att uttrycka sig. Eriksson (2013) belyser musiken som ett språk för barnen som 

ger dem möjlig att prata och berätta om sina känslor. Salmon (2010) stärker också musikens 

betydelse för barn, hon menar att musiken skapar en inre drivkraft hos barnen som hjälper 

barnet att vilja uttrycka sina tankar. Hon framhåller vikten av att barnen får känna och tänka 

musik då detta utvecklar den tänkande process som finns inom varje barn och då kan leda till 

att språket utvecklas. Att använda musik och sång som en uttrycksform är för oss en 

självklarhet. Detta har vi själva upplevt i våra egna liv och känt att musik påverkar oss. Vi tar 

som exempel att då vi känt oss ledsen har vi genom att lyssna på en låt med en glad melodi, 

börjat känna glädje eller tvärtom. Ibland kan man behöva lyssna på låtar i moll då man känner 

sig ledsen och kanske till och med att sjunga med för att få ut lite av den ledsamma känslan 

man känner. 

 

Vi tror att sång och musik behövs i vardagen för barns välmående. En speciell typ av sång är 

den spontana sången som många av de författare och forskare som vi studerat, skriver om. 

Bjørkvold (1991), Uddén (2001) samt Jederlund (2011) är några av de som förespråkar den 

spontana sången och hur viktig den är för barns vardag. De menar på att det är viktigt att man 

som pedagog känner till detta. Bjørkvold (1991) beskriver den spontana sången som något 

som sker i barnens vardag och lek. De kännetecken han pekar på för denna typ av sång är att 

detta ger barnens sätt att uttrycka sig en rytm samt att de ofta använder sig av kroppsrörelser 

för en ytterligare förstärkning av de ord och uttryck som utspelas. Ett annat kännetecken är att 

spontansången utformas helt på barnens villkor. Vi anser att det som utgår från barnens 

intresse är det som ger barn motivation till att lära och utvecklas. Strandberg (2006) skriver att 

det som är avgörande för barnens utveckling är vad de gör, inte hur intelligenta de är.  I två av 

intervjuerna så nämns det att pedagogerna tycker det är viktigt att utgå från barnens intresse. 

Bjørkvold (1991) vill främja den spontana sången och att man som pedagog och vuxen skall 

uppmuntra och framhäva detta. Han ger som tips att svara barnen med egen spontansång. 

Uddén (2004) anser att man som pedagog med en medvetenhet, använder sig av musik i 

vardagen och att man tar tillvara på de sociala egenskaper som sången uppbringar. Bjørkvold 

(1991) påpekar att barnen genom spontansången utvecklar en ny insikt om sitt liv, då man 

genom fantasin sjunger om olika saker. Det vi känner när vi tänker på den spontana sången 

och kopplar det till de pedagoger som vi intervjuat, är att ingen av de intervjuade pedagogerna 

har nämnt något om detta. Något som enligt vetenskapen anses vara väldigt viktigt. Även om 

de flesta pedagoger uttryckt att musiken används i vardagen, har man inte framställt det som 
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den viktiga del vi anser det vara. Musiken lyfts fram som något man gör på samlingen och så 

vidare, men användningen av musik och sång inom barnens lek, får inte den status som vi 

anser att den bör ha. Detta är viktig för barnens utveckling både språkligt och socialt. 

 

En väldigt viktig aspekt som framkom från våra intervjuer, var när en pedagog visade på en 

osäkerhet för musiken som skapade begränsningar för dennes sätt att arbeta. Eriksson (2013) 

har uttryckt sig runt detta och menar på att man inte behöver vara en utbildad musiklärare för 

att kunna leda barn i en musikstund. Vi har kommit till insikt, med hjälp av Eriksson (2013) 

att man i tron på sig själv åstadkommer det man vill klara av. Vi inser att man själv 

förespråkar för barnen att rätt och fel inte spelar roll i sammanhang som musik, bild och andra 

uttrycksformer. Eriksson (2013) säger ”våga misslyckas”, det är inte farligt. Vi känner att 

detta är helt sant, barnen kommer inte klaga på att vi sjunger falskt eller dåligt, barn vill ha 

roligt, vilket man som pedagog kan skapa med lite tro på sig själv. Jederlund (2011) påpekar 

hur viktigt det är att våga misslyckas och menar på att man lär och utvecklas av sina misstag 

samt att man inte inom musik skall behöva begränsa sig vare sig du är barn eller pedagog. 

 

Efter att ha arbetat och studerat runt ämnet musik har vi fått en djupare förståelse för vad 

musik gör för barnet och dess utveckling, speciellt ur ett språkligt perspektiv, men även all 

annan viktig utveckling som sker genom musikens påverkan. För oss har det varit intressant 

att höra hur pedagoger talar angående musik i det pedagogiska arbetet. Vi har kunnat finna 

mycket positivt i sättet de arbetar med musik men också brister som vi varit kritiska till i vår 

diskussion. Det syfte och frågeställningar vi hade i utgångsläget av vår studie, har blivit 

besvarade. Genom detta har en grund skapats för hur vi själva ser på musik och hur vi vill 

arbeta med den i framtiden. Då vi själva kommer att få chansen att göra skillnad. Vi tror och 

hoppas att det resultat som framkommit genom bearbetningen av vårt arbete, skall hjälpa fler 

än bara oss själva. Genom att läsa vår uppsats, hoppas vi på att väcka nya tankar och 

reflektioner hos de som är mottagliga för en förändring. 

9.2 Metoddiskussion 

I detta arbete blev valet att använda en kvalitativ forskningsmetod där vi intervjuat 

verksamma pedagoger. Detta för att vi ville att pedagogerna skulle få möjlighet att uttrycka 

sina upplevelser med egna ord. Patel och Davidson (2003) menar på att kvalitativ studie ger 

möjlighet för den intervjuade att uttrycka sig på ett eget sätt.  Vi anser att vårt val av metod 

har varit passande för den studie som utförts för att få en inblick i hur pedagoger talar om 

musik och dess syn på musik som ett språkutvecklande verktyg. Metoden har passat vår studie 

av bland annat den anledning att pedagogerna på ett öppet sätt kunde prata om deras syn på 

musik samt vi fick en djupare förståelse för det ämne vi valt att studera. Detta kan kopplas till 

vad Björndal (2005) och Kvale och Brinkman (2009) anser att en kvalitativ forskningsintervju 

är. Vårt val av en ostrukturerad intervju gjordes på grund av att vi ville få så pass utförliga 

svar som möjligt. Patel och Davidson (2003) framhåller att ostrukturerad intervju handlar om 

att ge den intervjuade så stort svarsutrymme som möjligt. Om vi istället valt att göra en 

strukturerad intervju hade risken funnits att svaren inte blivit lika utförliga som vi velat. När 
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vi valde att ha en ostrukturerad intervju, gavs möjligheten att ställa följdfrågor samt att 

frågornas ordning kunde omordnas för att skapa ett naturligare samtal. 

 

Vi har i vår studie tagit del av pedagogernas erfarenheter och kunskap. Eftersom vi ville ta 

dela av detta så blev valet av metod för oss. Vi anser att pedagogerna fick berätta med egna 

ord hur de upplever sin vardag och verklighet. Under intervjuerna valde vi att spela in 

pedagogerna för att kunna återge samtalet på ett korrekt sätt. Tidigare i vårt arbete har vi 

nämnt Kylén (2009) som påpekat nackdelar med att spela in en intervju, då man där menat att 

det kan upplevas som störande för den intervjuade samt att man blir tvungen att lyssna på 

samtalet en gång till. Under en av våra intervjuer kunde vi se att den intervjuade pedagogen 

upplevde inspelningsmetoden som störande. Dock inte i sådan grad att svaren inte blev 

pålitliga. Så som vi tidigare nämnt, kunde vi inte heller känna att det fanns någon nackdel 

med att få lyssna på samtalet en gång till. Det hjälpte oss att återge samtalen samt att kunna 

analysera samtalet på ett trovärdigt sätt. Fördelen med att spela in är enligt Kvale och 

Brinkman (2009) att friheten blir större, genom att man lättare kan hålla sig till ämnet. Detta 

kändes även för oss som en fördel, då vi kunde skapa ett naturligt och flytande samtal, där 

fokus blev på samtalet. 

 

Efter intervjuerna har vi transkriberat dessa, vilket innebär att vi överfört talet till text. Genom 

transkriberingen kunde vi sammanfatta intervjuerna och ta ut det som var relevant för vår 

studie. Detta tyckte vi gjordes på ett korrekt sätt då vi var två stycken som kunde kontrollera 

så att relevant data kom med i arbetet. Vi är medvetna om att pedagogernas kroppsspråk och 

miner kan påverka vår syn på intervjun, men detta har vi i åtanke under transkriberingen och 

bearbetningen av materialet. Det vi hela tiden haft i tanke är att det är pedagogens syn och 

erfarenheter som skall speglas i intervjun och bearbetningen.  

 

Det som vi anser varit svårt med vårt val av metod, har varit att finna verksamma pedagoger 

som varit villiga att ställa upp på intervjuer. Detta tror vi beror på att det kan finnas en 

osäkerhet för det ämne vi valt att studera. Vi tror att pedagogerna känt en press på sig själva 

att prestera bra svar, vilket har gjort att man inte velat ställa upp. Detta i kombination med 

sjukdomar hos intervjupersonerna har gjort att det varit svårt att hitta pedagoger att intervjua. 

 

Har vi då fått svar på våra frågeställningar? Ja, vi anser oss har fått ett resultat vi kan vara 

nöjda med. Eftersom att vi ville veta hur pedagoger beskriver musik och musiken som ett 

språkutvecklande verktyg, fanns det inga förväntade svar. Utan vi ville få pedagogers 

kunskap, erfarenheter och upplevelser om ämnet. Innan intervjuerna fanns det inte några 

förväntningar på svaren, inget var rätt eller fel, allt material var och är av intresse för vår 

studie. Detta gör att oavsett vilka svar pedagogerna givit, så har frågeställningar blivit 

besvarade. 

9.3 Validitet- och reliabilitetdiskussion 

Angående frågan om när resultatet är giltiga anser vi att giltigheten gäller för de olika 

verksamheter där de verksamma pedagogerna arbetar. Detta framhåller vi eftersom att det är 
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dessa fyra pedagogers livsvärldar som studerats. Vi kan inte garantera att det som sagts i 

intervjuer och det som framkommer i resultatet, är generellt för alla pedagoger som finns. 

Däremot har de intervjuer vi gjort, ägt rum med fyra olika pedagoger i fyra olika 

verksamheter i två kommuner, vilket enligt oss har gett vidgad syn på ämnet i fråga. 

Utifrån vårt syfte har vi utformat frågeställningar och sedan har vi framarbetat intervjufrågor. 

Detta gjorde att vi kunde lägga fokus på det vi ville studera. Vi anser att vi fått in relevant 

svar för vårt syfte. Kylén (2009) påpekar att validitet innebär hur pass relevant information är 

i jämförelse med syftet.  

Undersökningens tillförlitlighet är beroende av de fyra verksamma pedagogerna som ingått i 

intervjuerna. Detta gör att samma resultat inte nödvändigtvis kan uppnås med andra 

verksamma pedagoger förutom dessa fyra. Även vid intervjuer med samma verksamma 

pedagoger, kan det finnas en risk att resultatet blir annorlunda beroende på exempelvis ny 

kunskap och nya arbetssätt hos pedagogerna som kan förändra deras upplevelser. Kylén 

(2009) menar på att i en undersökning ska man vara kritisk och se om de svar man får är 

sanna eller falska beroende på vem som svarar. Vi tycker att våra svar som vi fått kan ses som 

sanna eftersom pedagogerna vi intervjuat är verksamma i förskolan. De frågor vi ställt har inte 

heller något svar som kan ses som rätt eller fel utan grundar sig på vad de intervjuades 

uppleveser och erfarenheter är.  

Vi är medvetna om att våra egna tolkningar av svaren kan påverka framställningen av 

resultatet. Genom att ständigt vara kritiska till vårt sätt att ta fram resultatet, anser vi oss ha 

fått fram ett tillförlitligt svar. Vi har som tidigare nämnts utgått från Kvale och Brinkmann 

(2009) som understryker vikten av att återge den insamlade informationen på ett korrekt sätt. 

Fortsatt forskning 

För att få en vidgad förståelse för vad vi studerat, är första steget enligt oss att studera en 

större grupp av pedagoger inom olika verksamheter. En annan tanke är att studera hur 

pedagogerna faktiskt arbetar med musik inom verksamheten genom observation, till skillnad 

från vår studie där vi mestadels tagit reda på hur pedagogerna talar om musiken som ett 

språkutvecklande verktyg. Detta för att uppmärksamma ifall pedagogernas berättelse, utförs 

på samma sätt i praktiken. 
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Bilaga 1 

 

I vilka inslag i verksamheten kommer musik till uttryck? 

 

Vilket förhållningssätt har ni, i arbetslaget, till musik? 

 

I vilket ändamål används musik? 

 

Vilken syn har du på musik som språkutvecklande? 

 

Hur ser du på musik som ett språk och en kommunikations form? 


