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Sammanfattning 

Denna studie syftade till att undersöka pedagogers och föräldrars uppfattningar om musik 

som ett stöd för barns språkutveckling i förskolans verksamhet. Då vårat syfte med studien 

var att undersöka uppfattningar bestämde vi oss för att använda det fenomenografiska 

perspektivet som utgår från människors erfarenheter och uppfattningar. Studien 

genomfördes genom två delstudier, där Viktoria Nygren ansvarade för den ena innehållande 

kvalitativa intervjuer av fem förskollärare bosatta i olika delar av Sverige. Den andra 

delstudien, som Elida Berglin ansvarade för, består av en kvalitativ samt en kvantitativ 

webbaserad enkät där föräldrars uppfattningar om ämnet undersöktes. Genom dessa studier 

framkom respondenternas uppfattningar om att det finns ett samband mellan musik och 

språk samt att det finns en medvetenhet hos respondenterna om att musik kan påverka barns 

språkutveckling. Även om inte respondenterna säger det ordagrant tolkar vi det mellan 

raderna i deras svar på undersökningarna. Dessa resultat analyserades sedan utifrån den 

fenomenografiska analysmodell bestående av sju steg som beskriver hur analysen ska 

genomföras, detta går då i linje med vår teoretiska utgångspunkt. Genom denna studie kan 

det, som ovan nämnts, utläsas att det råder ett samband mellan musik och barns 

språkutveckling. Det kan även utläsas att både pedagoger och föräldrar ser musik som en 

viktig pedagogisk resurs och den forskning vi tagit del av visar att musik kan vara 

betydelsefull för barns språkutveckling. Enligt den nya läroplanen som börjar gälla i juli 

2019 kan det utläsas att ett mer medvetet arbetssätt kring undervisning krävs, och att 

pedagogerna ska ge barnen möjlighet att utvecklas. I forskningen och hos respondenternas 

svar syns en medvetenhet kring musik som ett stöd för barns språkutveckling, dock krävs 

det nya metoder för ett undervisande arbetssätt i enlighet med nya läroplanen.  
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1. Inledning 

Vi har valt att göra en studie som behandlar hur och om musik används för att stödja 

språkutvecklingen hos förskolebarn samt undersöka pedagogers och föräldrars inställning 

och uppfattningar om musik som ett stöd för språkutvecklingen hos barn. Den här studien 

har vi sett som en möjlighet till att få svar på hur pedagoger och föräldrar tänker kring musik 

som ett stöd för barns språkutveckling. Eftersom samspelet mellan pedagoger och föräldrar 

är en viktig del är vi även intresserade av att ta reda på hur föräldrars uppfattningar kring 

musik och språkutveckling ser ut i verksamheten. Pedagogers tankar om musikens betydelse 

för barn och deras språkutveckling är förstås betydelsefull för hur verksamheten ser ut kring 

detta. Detta gör att vi även är intresserade av att se föräldrars bild av detta. 

  I kursen “Ämnesdidaktik i förskolan med valbar fördjupning” skrev vi en kunskapsöversikt 

som handlade om musik, således fick vi upp ögonen för musik som ämne och kände att det 

är något vi vill fördjupa oss mer i. Vidare anser vi att musik och språk är en viktig aspekt i 

förskolan eftersom förskolan är en stor del av barnens vardag. Studien syftar då till att 

undersöka pedagogers och föräldrars uppfattningar om hur språkutveckling stöds och 

främjas i förskolan med hjälp av musiken.  

  Även tidigare erfarenheter från VFU- platser ligger till grund för vårt val av ämne. Vi har 

med oss både bra och dåliga erfarenheter gällande musik på olika förskolor och därmed vill 

vi vidga vårt perspektiv på detta. Exempelvis har vi erfarenheter av att det på vissa förskolor 

används musik på ett väldigt sparsamt sätt. Vi har även sett de förskolor som använder musik 

på ett sätt som de alltid gjort, kopplat till rörelse eller i sångsamlingar, men utan någon större 

planering eller didaktisk medvetenhet. Med denna studie vill vi vidga vår syn på pedagogers 

och föräldrars uppfattningar på hur musik kan användas som ett stöd för språkutvecklingen. 

  För att genomföra denna studie har vi valt att göra intervjuer samt en webbaserad enkät. Vi 

har intervjuat fem verksamma pedagoger där samtliga är förskollärare på förskolor i 

mellanstora städer och mindre samhällen i Sverige. Vi har lagt ut en webbaserad enkät på 

internet som riktar sig till föräldrar med barn i förskolan. 

  Denna undersökning består av två delstudier. Elida Berglin har ansvarat för den del som 

består av en enkätstudie och Viktoria Nygren har ansvarat för den del som består av en 

intervjustudie.  
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2. Bakgrund 

I kommande avsnitt presenterar vi bakgrunden till vår studie, detta kommer presenteras 

under fyra olika rubriker, vilka är: ”tidigare erfarenheter”, ”styrdokument”, ”barns 

talspråksutveckling” och ”musik som språkutvecklande verktyg”. 

  Litteratur som tas upp i detta avsnitt är skriven av etablerade författare och forskare inom 

de ämnen som hör till studien. Under avsnittet forskningsöversikt tar vi upp litteratur och 

artiklar som utgör mer tydliga forskningsstudier. 

2.1 Tidigare erfarenheter 

 

Våra tidigare erfarenheter kring musik som ett stöd för barns språkutveckling är inte så stora. 

Utifrån VFU situationer har vi fått med oss en del erfarenheter, dock mycket erfarenheter 

kring enbart musik eller musik kopplat till barns rörelse. Vi anser även att språkutvecklingen 

hos barn är viktig redan i tidig ålder och därav vill vi fördjupa oss vidare om det i vår studie. 

Utifrån tidigare erfarenheter har vi tillsammans diskuterat vad vi har upplevt och vi båda har 

kommit fram till att abc-sånger samt rim och ramsor är vanligt att använda på förskolor vi 

har varit på, men används inte i så stor utsträckning för att utveckla barnens språk. Våra 

upplevelser är att pedagoger kan uppleva musik som något de är rädda för och något som 

kan anses svårt och att det kan finnas en osäkerhet bland pedagoger om hur musik ska 

användas. Således vill vi fördjupa oss vidare inom det här ämnet och förhoppnings få fram 

spännande resultat. Nedan kommer vi presentera rubriken som behandlar styrdokument i 

förskolan. Vi väljer att behandla styrdokumenten för att det är riktlinjer som ska följas i 

förskolan. 

2.2 Styrdokument 

 

Under denna rubrik kommer målen från den gamla läroplanen (2016) och den nya läroplanen 

(2018) tas upp. Vi anser att dessa är viktiga att belysa då detta styrdokument är det som 

reglerar verksamheten och som genomsyrar hela vardagen på förskolan. 

2.2.1 Lpfö 98 reviderad 2016 

 

I den gamla läroplanen för förskolan som utgavs 2016 benämns både musik och 

språkutveckling i flera punkter. Enligt läroplanen hänger språk och lärande “oupplösligt 

samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera 

varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara på barnets nyfikenhet och intresse 

för den skriftspråkliga världen” (Lpfö 98, rev. 2016, s. 7). Ett mål som berör ämnet musik i 

verksamheten på förskolan är att förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar sin 
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skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många 

uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” (Lpfö 98, rev. 2016, 

s. 10). Dessa mål ska uppnås med hjälp av att arbetslaget ska verka för att barnen ska få en 

stimulering och utmaning i sin språkutveckling på förskolan. Pedagogerna på förskolan ska 

även ge varje barn möjlighet att kommunicera och berätta upplevelser genom olika estetiska 

former där en av dessa kan vara musik (Lpfö 98, rev. 2016, s. 11).  

2.2.2 Lpfö 2018 

 

I den nya läroplanen för förskolan som börjar gälla i juli 2019, är det liknande mål som i den 

gamla, kring ämnet musik och språkutveckling. Både språkutveckling och musik nämns i 

flera punkter, men barns språkutveckling nämns i några fler fall än ämnet musik. Ett mål 

som nämns i den nya läroplanen är att “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att 

utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka 

tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med 

skilda syften” (Lpfö18, s. 13–14). I den nya läroplanen nämns det i flera punkter hur 

förskollärarna ska stimulera och arbeta med barnens språkutveckling, enligt läroplanen ska 

barnen utveckla en nyfikenhet och lust för att lära sig det svenska språket. De ska få 

möjlighet att utveckla kunskap till att använda sig utav och förstå begrepp så de sedan kan 

kommunicera med sin omvärld. Förskolläraren ska även hjälpa barnen att utveckla en 

förmåga att uttrycka sig på flera sätt, det kan vara genom tankar, ställa frågor eller 

argumentation. Kommunikationen barnen har med människorna runt omkring dem i 

samhället kan även se ut på flera sätt, enligt läroplanen ska barnen få kunskap i att 

kommunicera till exempel genom drama, musik, dans och sång (Lpfö18, s. 9 & 13-15).  

2.2.3 Jämförelse mellan Lpfö 98 reviderad 2016 och Lpfö 2018 

 

I den gamla respektive den nya läroplanen är målen för musik och språkutveckling liknande. 

På något ställe kan det vara en enskild formulering som skiljer målen åt, dock är innebörden 

densamma. En skillnad mellan de olika läroplanerna är att förskolan enligt den nya 

läroplanen ska “ge varje barn förutsättningar att utveckla” de olika förmågorna. I den gamla 

läroplanen inleds varje mål med att “förskolan ska sträva efter att varje barn” ska utvecklas 

på de olika sätt som läroplanen belyser. Detta får konsekvenser för förskollärarna då de inte 

längre bara ska ”sträva mot” att varje barn ska få möjlighet att utvecklas utan att de nu måste 

ge varje barn den möjligheten. Utifrån detta visar den nya läroplanen att det är ett krav på att 

förskollärarna måste ge barnen förutsättningar, tidigare skrevs det i läroplanen att det endast 

var något pedagogerna skulle ”sträva mot”. Den andra skillnaden mellan läroplanerna är att 

begreppet undervisning har tillkommit i den nya läroplanen. Eftersom det har tillkommit ett 

nytt begrepp i läroplanen, innebär det också att det krävs nya metoder och resurser för att 

kunna uppfylla det nya kravet på ”undervisning” i förskolan. ”Undervisning innebär att 

stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar 

till utveckling och lärande hos barnen” (Lpfö18, s. 7).  ”Undervisning” som begrepp har inte 

nämnts tidigare i detta sammanhang, vilket innebär att det är ett nytt begrepp som 
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förskollärarna behöver förhålla sig till. Förskollärarnas utgångspunkt ska enligt läroplanen 

vara ett planerat innehåll men som även kan uppstå spontant exempelvis utifrån barnens 

intressen. Pedagogerna ska skapa en lärmiljö som främjar barnens utveckling och lärande 

(Lpfö18, s. 7).  

  Ovan har det nämnts vad de båda läroplanerna säger om musik och språkutveckling. I 

forskningen som vi nämner senare i denna studie finns ett samband mellan dessa två ämnen. 

Däremot är detta alltså inget samband som vi kan se i läroplanen. Vår tolkning av 

formuleringarna är även att det i den nya läroplanen är av större vikt att pedagogerna är 

medvetna om vad som görs i verksamheten och till vilket syfte. Vår erfarenhet av begreppet 

”undervisning” är att det är något som kan göra pedagoger upprörda. ”Undervisning” kan 

uppfattas som en likhet med skolan vilket kan göra pedagoger, dels osäkra på deras egen 

förmåga men även osäkra på om de tycker att begreppet undervisning hör till förskolans 

läroplan.  

2.3 Barns talspråksutveckling 

 

Nedan kommer vi ta upp litteratur om barns talspråksutveckling. Detta kommer presenteras 

genom författarna Ulf Jederlund och Francisco Lacerda. 

  Ulf Jederlund, musikterapeut och forskare inom bland annat specialpedagogik har skrivit 

boken Musik och språk. Ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling, menar att det i 

språkbegrppet finns olika sorters språk, både verbalt språk och icke verbalt språk. Dessa 

olika språk är skriftspråk, talspråk, dansens och rörelsens språk, musikens språk samt 

bildspråk. I svenska förskolan får barnen leka för att lära samt röra sig fritt, vilket är något 

som stimulerar barns språkutveckling (2002, s. 100-101). 

  Francisco Lacerda, professor i fonetik med inriktning på spädbarnets språkvärld vid 

Stockholms Universitet, menar i sin artikel Barns talspråkutveckling - en komplex och 

mångfacetterad process att barnets talspråksutveckling påverkas till stor del av det samspel 

som skapas mellan miljön och barnet. När barnet är 6-7 månader börjar fokus läggas på 

vokaler i språket. Barn som är 8-10 månader, kan trots att de själva inte kan uttala ljud, 

koppla ihop sekvenser av ljud. När barnen är ca 18 månader jollrar barnen vilket kan 

påminna om det språk barnen är omgivna av. Vid 18-24 månaders ålder börjar barnet 

använda meningar som är uppbyggda av två ord, vilket tydligt visar att barnen har gjort en 

upptäckt om de fundamentala principerna i språket. När barnen närmar sig 3 år kan en 

utveckling ses när barnet börjar använda sig av så kallade övergester. Med detta menas att 

barnen säger “gådde” istället för “gick”, vilket är bra eftersom barnet har fått en medvetenhet 

om att ändra ett verb till dåtid. Talspråksutvecklingen hos barn är sammanhängande och 

beror till stor del på hur barnet samspelar och kommunicerar med omgivningen (2012, s. 11-

12).  
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2.4 Musik som språkutvecklande verktyg  

 

Nedan kommer vi ta upp litteratur som berör musik som språkutvecklande verktyg. 

Författarna som tar upp detta är Ulf Jederlund, Berit Uddén, Ulla Wiklund och Katharina 

Dahlbäck.  

  Jederlund menar att det finns erfarenheter av att musikundervisningen är en del av synen 

på undervisning och fostran i centrala Europa. Vidare menar Jederlund att i de centrala 

delarna av Europa fanns det två huvudpersoner som var musikpedagogiska, Zoltán Kodály 

och Carl Orff. Under 1940-1950 talet och framåt har de haft stort inflytande över 

undervisningen i centrala Europa. Den här utvidgade musikundervisningen baserad på dessa 

musikpedagogiska personer har bedrivits i flera länder. Försöken som har gjorts har blivit 

studerade av olika forskare som har kommit fram till resultat om att musikundervisning 

bidrar med goda effekter även på annan undervisning, dock säger studierna inte så mycket 

om vad det är i musiken som påverkat resultatet (Jederlund, 2002, s. 107).  

  Jederlund menar vidare att det finns studier som har gett resultat på att barnramsor kan 

stödja barnen i att utveckla en fonologisk medvetenhet, den fonologiska medvetenheten är 

en viktig grund till att lära sig skriva och läsa. Dessa studier som Jederlund tar upp ovan 

tyder på att de barn som har arbetat med rim och ramsor får det lättare med att börja läsa och 

skriva. Genom ett arbete med rim och ramsor, stavelser eller rytm utvecklas färdigheterna 

inför läsning samt så ökar den språkliga medvetenheten hos barnen (2002, s. 99-100).  

  Ett sätt att stimulera talspråksutvecklingen är att använda musikterapi genom 

blåsinstrument eller sång och röstlekar. Dessa faktorer berör vissa delar av talapparaten, 

vilka är andning och muskler i strupe samt mun. För att barnet korrekt ska kunna använda 

ljud och talproduktionen på rätt sätt behöver dessa faktorer som är kopplade till talapparaten 

tränas. Barnen får lära sig att uttala dem riktigt genom att sätta in svåra ord eller ljud i ett 

sammanhang som är rytmiskt och melodiskt. Jederlund hänvisar till Alsing (1999) som 

redogör för att barn som har haft ett fåordigt talspråk samt ett dåligt rytmiskt flöde har via 

trumspel utvecklat ett mer ihållande rytmiskt flöde. Således har detta avspeglat sig i att 

barnets språk har utvecklats genom ett bättre ordförråd samt en ökad kunskap i att kunna tala 

mer sammanhängande (2002, s. 106).  

  Vidare hänvisar Jederlund till Berit Uddén, som har skrivit en avhandling innefattande 

”musisk kommunikation” vilket är enligt Uddén, barns sätt att lära, förstå och språka. Uddén 

förespråkar en “musisk pedagogik” som innebär att pedagogerna på ett naturligt och 

medvetet sätt kommunicerar musiskt med barnen i vardagen samt använda kroppen och 

röstens rytmiska möjligheter för att kunna språka tillsammans med barnen - på barnens vis 

(2002, s. 115).  

  Ulla Wiklund, författare till kapitlet ”Musik för alla?” i boken Musik och lärande i barnets 

värld, menar att våra upplevelser påverkas av sinnesintryck som skapar en interaktion och 

påverkar det vi upplever. Vidare anser Wiklund att det vi lär oss sker genom alla våra sinnen 

och att vi människor är multimodala i vårt lärande. Således menar Wiklund att det är viktigt 

med en lärmiljö som är full av möjligheter till att få lära på flera olika sätt (2015, s. 79-80).  
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  Synen på svenskämnet i skolan har förändrats under senaste åren menar Katharina 

Dahlbäck, nu anses det istället vara ett ämne där talet och skriften står i fokus, ett så kallat 

färdighetsämne. Dahlbäck har skrivit en avhandling på Göteborgs universitet vid 

institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Dahlbäck menar även att användning 

av musiken som ett hjälpmedel till att utveckla andra färdigheter är en viktig aspekt i lärandet 

på förskolan. Genom exempelvis musiken kan barnen kommunicera på flera olika sätt vilket 

är utvecklande och samtidigt är musiken även social och inkluderande där alla kan vara med 

i den grad de känner för. Med hjälp av sången finns möjligheten att hjälpa barnen att förstå 

språkets rytm och melodi. Dahlbäck menar även att repetition som kommer i musiken kan 

underlätta för barnens språkutveckling, vissa behöver upprepning för att kunna ta till sig ett 

språk. I dagens samhälle kommunicerar vi på flera sätt, inte bara genom tal och skrift. 

Således finns det demokratiska fördelar med att barnen får kunskap i att kommunicera på 

flera sätt där även olika uttrycksformer kan vara ett hjälpmedel (Adelai, 2017, 

https://www.svt.se/kultur/musik/musik-gynnsamt-for-elevers-sprakutveckling). 

2.4.1 Sammanfattning av bakgrund  

 

Detta avsnitt har visat på betydelsen av musik som ett stöd för barns språkutveckling. I den 

nya läroplanen kan formuleringarna uppfattas som att pedagogerna i verksamheten nu måste 

arbeta mer medvetet, exempelvis med det nya begreppet undervisning i förskolan. 

Pedagogerna ska vara medvetna om vilka aktiviteter de gör och till vilket syfte. Vidare i 

detta avsnitt har vi belyst barns talspråksutveckling och dess innebörd. Detta avsnitt berör 

även musik som språkutvecklande verktyg där vi nämner vad det är men också hur olika 

författare menar på ett arbete kring just detta. Vi anser att dessa faktorer är av intresse för 

denna studie på grund av att musik och språkutveckling är en stor del av barnens liv i dagens 

samhälle och vi tycker då det är intressant att studera hur pedagoger och föräldrar i förskolan 

uppfattar dessa ämnen.  

  Ovan har vi presenterat bakgrunden och kommer fortsättningsvis titta på studiens syfte och 

forskningsfrågor. Utifrån våra forskningsfrågor vill vi lyfta ett övergripande problem: Vilka 

uppfattningar finns om musik som ett redskap för barns språkutveckling bland pedagoger 

och föräldrar? 
 

 

 

 

  

https://www.svt.se/kultur/musik/musik-gynnsamt-for-elevers-sprakutveckling


 

10 

 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka tankar och uppfattningar pedagoger och 

föräldrar till barn i förskolan har om musik som ett stöd för språkutvecklingen hos barn i 

åldern 1-5 år, i förskoleverksamheten. 
 

Frågeställningarna lyder: 

Vilka uppfattningar har pedagogerna om musik som stöd för barns språkutveckling? 

Vilka uppfattningar har föräldrar om musik som stöd för barns språkutveckling? 

Vad upplever pedagoger att de gör för att använda musik som stöd i barns språkutveckling?  

Vad upplever föräldrar att förskolan gör för att använda musik som stöd i barns 

språkutveckling?  
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4. Forskningsöversikt 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som behandlar musik som ett stöd för barns 

språkutveckling. Vi kommer presentera detta genom åtta artiklar som är tematiskt indelade 

i tre stycken. De tre kategorierna behandlar ”musikundervisning i förskolan”, ”musik som 

ett stöd för barns språkutveckling” samt ”förskollärares praktiska färdigheter”. Den första 

kategorin, musikundervisning i förskolan anser vi är relevant att benämna för att få en bild, 

genom forskning, hur musikundervisningen ser ut i förskolan. I detta avsnitt benämns ämnet 

genom tre vetenskapliga artiklar. Den andra kategorin, musik som ett stöd för barns 

språkutveckling belyser studier kring vilken betydelse musik har för barns språkutveckling. 

Detta tas upp genom fyra vetenskapliga artiklar. Den tredje och sista kategorin som tas upp 

inom detta avsnitt, är förskollärares praktiska färdigheter. Under denna kategori refererar vi 

till en vetenskaplig artikel. För att hitta relevant litteratur använde vi sökmotorerna Swepub, 

ERIC (EBSCO) och Uppsala Universitetsbiblioteks hemsida. De sökord vi använde oss utav 

på dem olika sidorna är: music, language, development, influence, education, preschool, 

early childhood, teacher, musik, språkutveckling, förskolan och musikundervisning 

förskola.  

4.1 Musikundervisning i förskolan  

 

Artikeln ”Music education from birth to five: An examination of early childhood educators’ 

music teaching practices” är skriven av Jonathan Bolduc och Melanie Evrard år 2017. 

Artikeln är publicerad i Research & Issues in Music Education. Melanie Evrard är doktorand 

vid Laval universitet i Frankrike och Jonathan Bolduc är docent i musikutbildning inom 

förskolan. Syftet med studien är att dokumentera musikundervisning som är baserad på 

bedömningar av självrapporteringar. Målet var att utifrån tre olika profiler se hur 

användningsfrekvensen av musikundervisningen ser ut. De tre olika profilerna är 1. 

pedagoger utan speciella kunskaper inom musikalitet, 2. pedagoger med bra kunskaper inom 

musikalitet och 3. pedagoger med stora kunskaper inom musikalitet. Undersökningen 

genomfördes via en internetsida där ett frågeformulär publicerades. 176 stycken pedagoger 

fick delta och möjlighet att svara på frågeformuläret. 108 stycken pedagoger svarade på 

frågeformuläret som handlade om pedagogernas sätt att arbeta med musikundervisning. 

Resultatet av studien var att pedagoger som inte har stor kunskap om musik använder 

musikaktiviteter mindre och de pedagogerna som har större kunskap använder 

musikaktiviteter i större utsträckning (2017, s. 6 & 13). 

  Artikeln ”Förskollärares perspektiv på musikundervisningens utmaningar för de yngsta 

barnen i förskolan” är skriven av Pernilla Lagerlöf och Cecilia Wallerstedt år 2019. Artikeln 

är publicerad i Barn: forskning om barn og barndom. Syftet med studien är att undersöka 

hur musikundervisningen ser ut för de yngsta förskolebarnen samt syfta till att utveckla 

musikundervisningen. Metoden i den här artikeln är gruppsamtal tillsammans med barnen. 
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I studien har tre förskolor deltagit. Föräldrarna fick skriftligt medge att deras barn fick bli 

filmade och delta i studien. Fokus och gruppsamtal som pågick i 90 minuter ligger till grund 

för empirin i studien, det förekommer också loggboksanteckningar. Slutsatsen i den här 

artikeln är att musik kan ses som något där en pedagog tar ledarrollen för att sedan inspirera 

till deltagande och till olika upplevelser, samt att det kan ses som en känsla. Musik ses dock 

även som något som har ett ämnesinnehåll och där en förskollärare eller pedagog kan 

förmedla och verbalisera händelser som sedan bidrar till att öka begreppen i barnens 

språkutveckling. Båda dessa ovan nämnda är viktiga tolkningsrepertoarer som bidrar till 

lärande på olika sätt. Det ämnesadekvata språket är viktigt och användbart för förskolläraren 

för möjligheten att se det lärande som finns i spontana musiksituationer för att kunna 

vidareutveckla och ta vara på barnens intressen (Lagerlöf & Wallerstedt, 2019, s. 59).   

  Artikeln ”Swedish preschool leadership - supportive of music or not?” är skriven av Anna 

Ehrlin år 2015. Artikeln är publicerad i Brittish Journal of Music education. Syftet med 

artikeln är att det är viktigt att musik ses som ett standardämne i förskolan samt att 

förskollärare behöver en högre utbildning i musik. Syftet i studien är att uppmärksamma 

problematik som är kopplad till faktumet att skolans personliga intressen och engagemang i 

specifika ämnen faktiskt kan påverka dem didaktiska val som gjorts på svenska förskolor. 

Frågeställningarna utifrån syftet är: 1. Hur har det starka inflytandet av förskolechefens 

personliga intresse varit problematiskt vid de tre förskolestudierna? 2. På vilket sätt har 

förskolechefernas intresse och engagemang i musik en stödjande eller restriktiv effekt med 

fokus på dem två musikförskolorna? Anna Ehrlin har tagit fasta på det sociokulturella 

perspektivet i denna studie eftersom lärande och utveckling betraktas som en pågående 

process som utvecklas genom deltagande i olika sociala och kulturella aktiviteter. Metoden 

som Anna Ehrlin använt sig av är semistrukturerade intervjuer på förskolorna med fokus på 

respondentens tankar och ideér. Elva förskollärare och tre förskolechefer intervjuades och 

det genomfördes parallellt med observationer på tre förskolor, studien pågick under två år 

på de olika förskolorna. Resultatet av denna studie är att förskollärare och lärare behöver få 

en högkvalitativ utbildning i musik, eftersom de är framtida förskollärare. Således är det 

viktigt att musik görs till ett standardämne i förskolans förskollärarutbildningar i Sverige. 

(2015, s. 164-166 & 173)  

 

4.2 Musik som ett stöd för barns språkutveckling 
 

Artikeln ”Influence of music training on language development. A longitudinal study” är 

skriven av Oswaldo Lorenzo m.fl. år 2014. Oswaldo Lorenzo är professor på Deusto 

Business School och artikeln är publicerad i Procedia- Social and behavioal scienes i 

Spanien. Syftet med denna longitudinella studie är att bestämma effekten av formell 

musikalisk träning i språkutvecklingen hos barn som är 3 till 4 år gamla i Puerto Rico. Child 

Observation Record är ett utvärderingsverktyg som lärare och andra observatörer använder 

för att observera barns utveckling. Child Observation Record användes för att bedöma 

barnens utveckling och användes sex gånger under studien (2014, s. 527). Metoden i artikeln 

tas upp i tre steg. Det första steget är urval och deltagarna i den här studien var ett urval av 

barn från ett Head Start-program som ligger i Puerto Rico. Av 1482 stycken barn som ingick 
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i programmet fick den experimentella gruppen ha musik i två år medan kontrollgruppen inte 

deltog i sådana klasser. Den experimentella gruppen fick ha musik i 20 minuter minst tre 

gånger i veckan. Den experimentella gruppen bestod av 42 pojkar och 38 flickor som hade 

en medelålder på 42,95 månader i början av studien. Kontrollgruppen bestod av 63 flickor 

och 70 pojkar som hade en genomsnittlig ålder på 42,19 månader i början av 

datainsamlingsmetoden. Det andra steget i metoden är vilka instrument som använts i 

undersökningen. För att utvärdera barnets utveckling användes den spanska versionen av 

Children Observation Record, den innehåller 30 färdigheter inom utbildning i förskolan från 

sex domäner: initiativ, sociala relationer, kreativ representation, musik och rörelse samt 

språk och logiskt tänkande. Fem uttalanden som beskriver barnets beteendenivå anges i varje 

domänområde hierarkiskt. Baserat på observationer som görs på barnen väljer den som 

observerar uttalanden som bäst passar in på barnet (2014, s. 528). Det tredje steget i metoden 

är genomförandet av studiens steg 1 och steg 2. redogör för children observation record. För 

båda grupperna administrerades Children Observation Record sex gånger under hela studien 

i följande sekvens: 1 oktober genomfördes ett förtest, sedan test ett i februari, test två i maj, 

test tre i oktober, test fyra i februari sedan ett avslutningstest i maj.  

  Lärare utbildades av musikpedagoger för att undervisa musikklasser under sin schemalagda 

undervisningstid. Detta gjordes för att utveckla musikaliska aktiviteter av hög kvalitet som 

innefattade sång, spelinstrument och rörelse. Det infördes musikaktiviteter i barnens 

scheman och den experimentella gruppen fick tjugo minuters musik tre gånger i veckan i två 

år (2014, s. 528). Resultatet av den här studien visar att kontinuerlig musikundervisningen 

kan förbättra utvecklingen av barns språkutveckling i tidig ålder. Resultatet visar också att 

lärarnas förmåga att undervisa blev bättre och att de fick mer förståelse för sin egen 

musikalitet samt bättre förmåga att undervisa. Eftersom deras förmåga att undervisa 

förbättrades ökade även elevernas kunskap. Slutsatsen i den här studien är att musik påverkar 

barns språkutveckling samt att det är viktigt att även den som ska undervisa har den kunskap  

som behövs (2014, s. 528-529).  

  Artikeln ”Can Music Influence Language and Cognition?” är skriven av Sylvain Moreno 

år 2009 i Contemporary Music Review. Sylvain Moreno är docent vid School of Interactive 

Arts and Technology. Denna studie syftar till hur musikalisk träning kan hjälpa 8-åriga barn 

att upptäcka tonhöjdsändringar i språk. Anledningen till att vi har valt den här artikeln trots 

att den riktar sig till barn som är åtta år är på grund av att vi anser att den är relevant även 

för yngre barn. Den påverkan som uppkommer på dessa barn anser vi kan bli liknande på 

yngre barn och därav anledningen till valet av artikel. Det som registrerades i uppgiften var 

bland annat reaktionstider och felfrekvenser i svaren på de sista orden i en mening. Därefter 

delades gruppen upp och tio barn fick musikutbildning och resterande tio barn fick 

målarutbildning under åtta veckors tid. Slutligen testades alla tjugo barn igen med samma 

uppgift. I studiens introduktion står det att musik verkar förbättra flera kognitiva färdigheter, 

men de flesta av resultatet i denna studie har inte visat ett tydligt samband. Dock visar 

studiens granskning att musikalisk träning innebär en viktig förändring på hjärnans 

funktionella och strukturella nivåer. Granskningen visade modifieringar på flera 

hjärnområden som involverar olika hjärnfunktioner, som frontalloben och delar av cortex 

som är relaterade till den motoriska funktionen. Det finns tre teoretiska inriktningar i den här 

studien. En av de uppenbara anvisningarna är fortsättningen av forskning kring sambandet 
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mellan musik och språk. Studien hänvisar till flera bevis för relationer mellan musik och 

språk och uppmuntrar till ytterligare prospektering genom att ta upp tydliga hypoteser. Det 

tas upp att en intressant faktor skulle kunna vara att studera hur språkkunskaper kan påverka 

musiken, eftersom de flesta studier idag undersöker hur musiken påverkar eller ändrar 

språkutvecklingen. Den andra av inriktningen är att försöka få en förståelse för anledningen 

till att länken existerar, är det de delade neuronala resurserna eller den gemensamma 

hjärnbehandlingen mellan aktiviteter eller är det båda? Den tredje inriktningen är det ökande 

intresset för studier om effekten av musikalisk träning som rehabiliteringsverktyg. Det finns 

vetenskap som har visat musikens förmåga att få tillgång till och förbättra andra kognitiva 

områden som språk och motoriska färdigheter (Moreno, 2009, s. 329 & 340). 

  Artikeln ”Music and Language Development in Early Childhood: Integrating Past Research 

in the Two Domains” är skriven av Lily Chen‐Hafteck år 1997 i Early Child Development 

and Care. Lily Chen-Hafteck är professor i musikutbildning vid University of California. 

Artikeln syftar till att upprätta länken mellan musik och språkutveckling hos barn genom att 

sammanfatta forskningslitteratur om musik och språklig utveckling. Tre aspekter i 

utvecklingsprocesserna undersöktes: tidig uppfattning om ljud, premusisk och prelingvistisk 

vokalisering och uppkomsten av sång och tal. Det är viktigt att förbättra och öka lärandet av 

båda två eftersom de tillsammans skapar ett samband. Musik och språkutveckling har en 

nära relation och den tidiga uppfattningen om ljud till första sångerna och ord är tydlig. 

Utifrån detta kan ett lärande förbättras genom att musik och språk används tillsammans i ett 

lärande (1997, s, 85). Lily Chen‐Hafteck hänvisar till kända musikpedagoger som Zoltan 

Kodaly och Carl Orff som under lång tid har främjat denna idé. Orff insåg att barnens 

vokalspråk, såväl som tal och sång är viktigt i hans elementära tillvägagångssätt i 

musikundervisning. Kärnan i hans tillvägagångssätt förenar flera färdigheter, dessa är musik, 

rörelse, dans och tal. Därför anser Kodaly och Orff att musik och språk inte ska skiljas åt. 

Ljud består av många olika element, som exempelvis rytm, tempo, ljudstyrka eller tonhöjd 

som delas av både språk och musik. Därför anser Lily Chen‐Hafteck att ett lärande av olika 

ljud kan förbättras genom de båda aspekterna (1997, s 94.).  

  Artikeln ”Relating Language and Music Skills in Young Children: A First Approach to 

Systemize and Compare Distinct Competencies on Different Levels” är skriven av Caroline 

Cohrdes m.fl. år 2016. Artikeln är publicerad i Frontiers in Psychology och Caroline 

Cohrdes är doktor på Robert Kuch Institut i Berlin. Syftet är att undersöka sambandet mellan 

musik och språkkunskaper samt undersöka vidareutvecklingen av språk och färdigheter 

inom musik. Metoden i den här undersökningen var en datorstudie i Berlin, Tyskland. 

Fyrtiofyra 5-7 åriga barn deltog. Varje barn testades i tre individuella sessioner, där varje 

session var 40 minuter och inom en period på en vecka mellan gångerna. En kontrollgrupp 

som bestod av 20 unga vuxna arbetade med likadana uppgifter i 120 minuter åt gången. 

Innehållet och genomförandet var godkänt av Max Planck-institutet som var etikkommité 

för den mänskliga utvecklingen i Berlin. Deltagandet i studien var frivilligt och de 

deltagande barnen var från tre olika förskolor. Det finns paralleller mellan teorier om 

utveckling av språk och musik som är viktiga. Teorierna antar även att olika färdigheter inom 

språkutvecklingen hos barn utvecklas i kronologisk ordning. När det gäller skillnader i 

utvecklingen blev resultatet att de unga vuxna i allmänhet hade bättre resultat än dem yngre 

barnen. Dock visade barnen bättre resultat gällande utförandet av språkkompetenser. 
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Resultaten visar att språk och musikfärdigheter har ett väsentligt samband i färdigheter hos 

små barn, även för dem icke verbala barnen (2016, s. 2, 4 & 9).  

 

4.3 Förskollärares praktiska färdigheter  

 

Artikeln ”Preschool teachers' skills in teaching music: two steps forward one step back” 

skriven av Anna Ehrlin och Cecilia Wallerstedt är publicerad i Early Child Development and 

care, år 2014. Studien är gjord i Sverige av Anna Ehrlin och Cecilia Wallerstedt som båda 

är universitetslektorer vid Göteborgs universitet.  

  Studiens syfte är att diskutera vilken betydelse vidareutbildning har för lärarens praktiska 

färdigheter. Studien består av observationer i förskolan och intervjuer med lärare. I denna 

studie utgår de från två frågor som lyder: a) Vilka musikaliska aktiviteter har pedagoger och 

barn i dessa förskolor? och b) Hur beskriver förskollärarna deras musikaliska arbete och 

deras kunskaper inom området? (2014, s. 1801). I studien utgår dem från det sociokulturella 

perspektivet och dem använder sig av en etnografisk metod där det innebär att forskaren 

behöver vara närvarande och spendera tid i omgivningen där studien ska göras för att kunna 

tolka och förstå handlingsprocesserna på ett bra sätt (2014, s. 1803). Enligt Anna Ehrlin och 

Cecilia Wallerstedt visar studien att förskolorna erbjuder barnen musikaktiviteter där alla 

förskollärare deltar. I dessa aktiviteter belyser de olika enheter inom musiken såsom rytm 

och tempo. Men förskollärarna säger trots att de erbjuder barnen detta att de inte har rätt 

kompetenser för att kunna undervisa. Många lärare håller sig helt enkelt borta från 

musikaktiviteter och väljer att dölja sin eventuella kompetens för att leda barn i sång eller 

lek, som påpekats i introduktionen. Det här är problematiskt eftersom det svenska riket 

föreskriver att barn bör ges möjlighet att lära sig att uttrycka sig i musik. Det finns ett behov 

av lärare att ha kompetens och förtroende för musik, men i själva verket har musiken fått 

mindre utrymme i läroplaner för lärare för generalister, som förskollärare. I studien har dem 

observerat och pratat med lärare som fått utbildning i musik. De menar att de kan se hur 

dessa utbildningsinsatser har resulterat i att lärarna tar steg framåt. Ett steg är det faktum att 

lärarna faktiskt har uppnått förtroendet att hantera musik, både i spontan och planerad 

verksamhet (2014, s. 1808). 

  I denna text har vi behandlat den tidigare forskning som ligger till grund för vår studie. Vi 

har genom denna forskningsöversikt tagit fasta på att musiken har betydelse för barns 

språkutveckling och att den kan påverka hjärnan såväl som språkutvecklingen. Vi har även 

tagit fasta på att det är viktigt att pedagoger har en ökad kunskap inom musik för att öka 

användningen av ämnet. I avsnittet nedan kommer vi redogöra för vilken teoretisk 

utgångspunkt vår studie utgår från. 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

I kommande avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkt, det fenomenografiska 

perspektivet. Anledningen till att vi valt det fenomenografiska perspektivet är för att vår 

studie bygger på intervjuer och en webbaserad enkät. Respondenterna som vi riktat oss till 

delar med sig av sina personliga erfarenheter. Detta svarar då väl mot det fenomenografiska 

perspektivet som innebär att ta fasta på människors individuella uppfattningar som vi sedan 

tolkar. 

5.1 Det fenomenografiska perspektivet 

 

Perspektivet som vi utgår från i vår studie är fenomenografiskt perspektiv, även benämnt 

som fenomenografisk didaktik. Tomas Kroksmark, författare, skriver i sin bok Didaktiska 

strövtåg: didaktiska idéer från Comenius till fenomenografisk didaktik att perspektivet har 

utvecklats under senare år under ledning av Ference Martons forskningsgrupp vid Göteborgs 

universitet (1989, s. 263). 

  Lars Owe Dahlgren och Kristina Johansson, författare, menar vidare i Andreas Fejes och 

Robert Thornbergs bok Handbok i kvalitativ analys att fenomenografi innebär olika sätt för  

människor att uppfatta sin omvärld, fokus ligger mer på olikheterna än likheterna i hur 

människor uppfattar sin omgivning. Det finns två uppfattningar inom fenomenografin, dels 

att människor uppfattar saker och ting olika i sin omgivning och dels att det finns ett visst 

antal uppfattningar som människor använder sig utav. En uppfattning kan formuleras på flera 

olika sätt vilket vidare kan leda till att människor som försöker förstå hur någon annan 

uppfattar sin omvärld kan bilda sig fel uppfattning (2015, s. 162). I våra delstudier, intervjuer 

och enkät kommer vi stå inför utmaningen att tolka svaren vi fått, vilket stämmer överens 

med det som ovan nämnts. Hur någon uppfattar något kan tolkas på olika sätt vilket gör att 

människor kan tolka en uppfattning på fel sätt. 

  Vi kommer utföra våra delstudier i ett pedagogiskt sammanhang där intervjuerna är 

kvalitativa och enkäten är både kvantitativ och kvalitativ. Detta för att kunna knyta an till 

vårt syfte och våra forskningsfrågor om pedagoger och föräldrars uppfattningar om musik 

som ett stöd för barns språkutveckling, på ett så tydligt sätt som möjligt. Ference Marton och 

Shirley Booth skriver i sin bok Om lärande att fenomenografi har för avsikt att identifiera, 

formulera och hantera vissa forskningsfrågor. Detta med speciell inriktning på lärande i en 

pedagogisk omgivning. I materialet som framkommit genom intervjun, det vill säga det 

respondenterna svarat, skapar forskaren en helhet (2000, s. 147 & 173). Vidare menar 

Marton och Booth att fenomenografin har som mål att identifiera hur olika personer upplever 

saker på olika sätt i deras omvärld (2000, s. 176). Tomas Kroksmark menar att den 

fenomenografiska didaktiken är baserad på intervjuer där det innefattas olika teman. 

Intervjuerna tolkas och analyseras sedan kopplat till ämnet som studien avser (1989, s. 267).  

  Staffan Larsson, svensk författare och litteraturkritiker skriver en artikel vid namn 

”Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi” där även han menar att denna metod handlar 
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om att göra en gestaltning av något, vilket i detta fall handlar om hur människor uppfattar 

sin omvärld. Denna gestaltning ska vara så noggrann gjord som möjligt. Men han menar 

även att det finns en skillnad på hur något faktiskt är och hur det uppfattas vara. I artikeln 

tar Larsson upp det Marton menar som två olika perspektiv inom fenomenografin, det första 

är första ordningens perspektiv som handlar om hur något faktiskt är. Det andra perspektivet 

vid namn andra ordningens perspektiv behandlar hur något uppfattas vara. Han menar även 

att detta inte handlar om vad som är rätt och fel utan om vad det är vi studerar. Larsson menar 

vidare att en kvalitativ metod som denna inriktar sig ofta på framställningar genom den första 

och andra ordningens perspektiv, men fenomenografins område är alltså den andra 

ordningens perspektiv, hur någon uppfattar något (1986, s. 12-13). Vi anser att denna studie 

kan kopplas till andra ordningens perspektiv. Vi vill genom våra delstudier undersöka hur 

något uppfattas vara. Alla människors uppfattningar kan se olika ut och det är en sak vad 

våra respondenter tycker men vad det egentligen innebär är något vi får tolka.  

 

5.1.1 Analysmodell 

 

I denna studie har det tidigare nämnts ett fenomenografiskt perspektiv och analysmodellen 

vi använt oss utav när vi analyserat resultaten från studien heter fenomenografisk 

analysmodell. Enligt Lars Owe Dahlgren och Kristina Johansson består modellen av sju steg 

där steg 1 är att bekanta sig med materialet och innebär att författaren av studien läser igenom 

intervjuerna flera gånger tills författaren känner sig bekant med materialet. Steg 2 är 

kondensation som skiljer ut de mest betydelsefulla citaten ur materialet. Citaten eller 

uttalanden kan vara olika stora, de kan vara mellan några rader upp till en halv A4-sida. 

Dahlgren och Johansson nämner steg 3 som är jämförelse vilket är ett steg där man jämför 

de olika citaten och uttalanden som framkom under steg 2. Här jämför forskaren skillnader 

och likheter mellan de olika uttalanden. De menar att fenomenografins mål är att se 

distinktioner mellan uppfattningar men för att kunna se dem bör man även leta efter likheter. 

Dessa likheter kan vara ytliga som till exempel uttryckssätt. Steg 4, gruppering innebär att 

författaren till studien grupperar de skillnader och likheter som relaterar till varandra som 

återfanns i steg 3. Med steg 5, artikulera kategorierna menas att likheterna är i fokus. 

Författaren ska i detta steg hitta det som är centralt i likheterna. I detta steg ingår även det 

kritiska i analysen, att bestämma sig för var gränserna mellan olika föreställningar dras. Med 

det menas att författaren ska bestämma hur stora avvikelser det kan vara utan att nya 

kategorier behöver skapas. Steg 6, namnge kategorierna innebär att författaren ska namnge 

kategorierna personen vill ha med i analysen. Genom dessa namn får läsaren en aning om 

vad kategorin handlar om. Det sista steget är steg 7 vilket innebär kontrastiv fas och menas 

med att författaren ska undersöka alla citat och uttalanden för att se om dem kan passa in på 

fler kategorier. Dahlgren och Johansson menar att genom att jämföra dem blir det synligt om 

de passar in under fler kategorier än en. Syftet med detta är att en kategori ska vara exklusiv, 

den ska vara fullständig (2015, s. 167-171). Denna analysmetod använde vi oss utav i 

respektive delstudie som presenteras under rubriken “resultatanalys”.  
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  Vi har i detta avsnitt presenterat studiens teoretiska utgångspunkt. I avsnittet nedan 

behandlar vi metoden för studien. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

19 

 

6. Metod och material 
 

I det kommande avsnittet kommer genomförandet av studien att redogöras för. Vi kommer 

att behandla metod för insamlat material, vilka etiska ställningstaganden vi har tagit hänsyn 

till, urval, analysmodell, vilka respondenter som har deltagit samt redogöra för reliabilitet 

och validitet.  

6.1 Intervjuer   

 

Vår studie är byggd på den kvalitativa metoden som grundas i respondentintervjuer av 

förskollärare. Enligt Esaiasson m.fl. är det den mest använda metoden i de fall där det ska 

samlas in material till forskning att fråga eller samtala med människor. Vid en 

respondentundersökning är forskarens fokus att ta reda på vad respondenterna uppfattar och 

vad de tycker och tänker om en viss sak. Av den anledningen ställs i stort sett samma frågor 

till respondenterna (2017, s. 235-236). Detta överensstämmer även med vår ambition för 

denna studie. Viktoria använder sig av respondentundersökningar för att ta reda på 

respondenternas uppfattningar om musik som ett stöd för barns språkutveckling. Genom 

denna undersökning vill Viktoria få fram jämförbara resultat, därav kommer samma frågor 

ställas till varje respondent som intervjuas. Frågorna i intervjun ska utformas och 

struktureras utefter olika teman. Därför är det viktigt att tänka på både innehåll och form när 

intervjun ska formas. Innehållet ska knytas an till problemställningen och formen ska kunna 

skapa en situation där samtalet håller sig levande (Esaiasson m.fl, 2017, s. 273-274).  

  När Viktoria har gjort denna studie har hon utgått från semistrukturerade intervjuer. Jan 

Trost menar i sin bok Kvalitativa intervjuer att det ofta i forskningsrapporter och uppsatser 

står att författaren gjort semistrukturerade intervjuer. Han ställer sig då frågan, vad det 

betyder? Trost menar då att “dels kan det betyda att intervjun som sådan är i hög grad 

strukturerad medan själva frågorna är i låg grad strukturerade, dvs. att det är öppna frågor.” 

Trost belyser då att han föredrar att författaren hellre ska beskriva sin intervju som 

strukturerad. Med det menas att intervjun handlar om endast ett område och frågorna är 

öppna. Enligt Trost är en utmärkande faktor hos de kvalitativa intervjuerna den höga 

utsträckningen av strukturering och en låg utsträckning av standardisering (2010, s. 41-42). 

Denna form av intervju är något som kan liknas med det som författaren Monica Dalen 

presenterar i sin bok Intervju som metod, semistrukturerade intervjuer. Denna form av 

intervju är den mest använda. Den utmärks på grund utav att ämnet för intervjun är bestämt 

sedan innan av forskaren (2015, s. 34). 

  Utifrån detta har valet blivit att gå enligt Dalens linje, så i denna studie används 

benämningen semistrukturerad intervju. Denna form av intervju är något som har tagits fasta 

på när Viktoria gjort intervjuerna med respondenterna. När intervjun utformades har 

intervjuguiden följts enligt både innehåll och form. Viktoria inledde intervjun med att fråga 
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två bakgrundsfrågor, se bilaga 2. Dessa frågor valdes för att få reda på respondenternas 

bakgrund inom yrket för att få ett större perspektiv om pedagogernas erfarenheter. Viktoria 

fortsatte sedan ställa resterande frågor, se bilaga 2. Alla frågor som användes under intervjun 

var öppna, detta för att lättare komma åt respondenternas tankar och uppfattningar på ett 

tydligare sätt än om det endast varit stängda frågor. Innan intervjun hade en fast ordning på 

frågorna tagits fram, en fråga i taget ställdes och respondenten fick svara fritt. Det fanns då 

även utrymme för följdfrågor, vilket förekom i vissa fall under alla intervjuer. Viktoria 

föredrar att ställa följdfrågor för att följa upp svaren de ger för att få en tydligare bild av vad 

respondenterna har för uppfattningar. När intervjuerna genomfördes användes 

ljudinspelning, Bell menar att det är en bra metod för att kunna hålla fullt fokus på 

respondenten. Det är även en bra metod för att i efterhand kunna säkerställa så anteckningar 

blivit korrekt nedskrivna. Ljudinspelning kan sedan fungera som ett hjälpmedel i arbetet med 

att sammanställa resultatet (2016, s. 196). Efter intervjuerna har svaren sammanställts med 

egna ord och citat, sedan har resultaten redovisats och analyserats enligt den 

fenomenografiska analysmodell som presenteras i föregående avsnitt under rubriken 

”Teoretiska utgångspunkter”.  

6.2 Enkät 

 

Elida har valt enkät som delstudie för att nå ut till många personer på så kort tid som möjligt, 

anledningen till detta är för att desto högre svarsantal, desto högre vetenskaplighet är det i 

studien. Målet med denna enkät är att få reda på föräldrars uppfattningar om musik som stöd 

för barns språkutveckling som då även går i linje med vår teoretiska utgångspunkt. 

Anledningen till att enkät valdes som delstudie istället för att göra två delstudier med 

intervjuer är att det är lättare att få människor att svara genom en enkät. Göran Ejlertsson 

menar att en webbaserad enkät genomförs direkt på datorn via en mailadress eller en 

internetadress som länk där svaren sedan sparas i ett dataregister (2014, s. 10). Enkäten, som 

studien delvis är baserad på, har sedan länkats på Elidas facebook sida 2019-03-15. 

Anledningen till valet att länka enkäten på internet är för att få in många svar eftersom 

Ejlertsson menar att det är svårt att få många svar om enkäten ska mailas ut då den ofta kan 

hamna i skräpkorgar. I enkäten presenteras alla frågor och svar på samma sätt till alla 

respondenter som deltar i enkätundersökningen, se bilaga 3. Elida har också gjort valet att 

inte använda för många frågor för att inte tappa respondenter på grund av tidsbrist 

(Ejlertsson, 2014, s. 10-12). Judith Bell menar även att det är essentiellt att låta några 

försökspersoner göra enkäten. Detta är viktigt för att få reda på om frågorna är bra 

formulerade, om de går att förstå men även om enkäten har ett bra upplägg (2016, s. 171). 

Detta är även något Elida har tagit fasta på, då några kursare fick svara på enkäten och 

komma med feedback för att kunna utforma en så bra enkät som möjligt. Feedbacken var 

inte så omfattande, det var en del synpunkter på användandet av språket samt några 

formuleringar på frågor och svar. Detta ändrades innan enkäten publicerades till de reella 

respondenterna. 
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  Enkäten är utformad genom att några frågor består av flervalsfrågor vilket då motsvarar en 

kvantitativ studie medan vissa frågor är öppna där mer utförliga svar önskas, vilket då 

motsvarar en kvalitativ studie, se bilaga 3. Flervalsfrågorna som Elida har valt består av tre 

svarsalternativ, detta är viktigt menar Ejlertsson för att respondenterna ska kunna vara 

neutrala (2014, s. 82). Genom flervalsfrågorna kan resultatet på ett enkelt sätt sammanfattas 

och redovisas genom diagram som är tydliga och lätta att avläsa för läsaren. När frågan 

”upplever du att förskolan musicerar med ditt barn?” formulerades valde Elida att enbart 

fråga föräldrarna om musik och inte musik kopplat till språkutveckling på grund av att 

föräldrarnas medvetenhet kanske inte är så stor. Hade enkätfrågan utformats på så vis som 

forskningsfrågan är formulerad hade det funnits en risk att fler föräldrar valt att inte svara på 

frågan istället. Därför valde Elida att formulera frågorna på detta vis för att sedan tolka och 

analysera svaren utifrån analysmodellen. Utifrån föräldrars tidigare svar om barns 

språkutveckling kan det göras en koppling mellan musik och språkutvecklingen. Genom de 

öppna frågorna får respondenterna formulera deras uppfattning som sedan redovisas under 

resultat och analys i denna studie. Ett exempel på en öppen fråga är ”Vilka kompetenser 

anser du att pedagogerna behöver för att genom musik hjälpa barnet utveckla språket?”. 

Detta upplägg av kvantitativ och kvalitativ studie bidra till ett tydligt resultat av föräldrarnas 

uppfattningar och åsikter kring ämnet. Vidare kan detta då kopplas till vår teoretiska 

utgångspunkt genom att få fatt i föräldrarnas uppfattningar om musik som ett stöd för barns 

språkutveckling. Sammanfattningen av enkäten har skett genom att flervalsfrågorna 

sammanställdes i Google drive som Elida skapade enkäten i. Svaren på de öppna frågorna 

har Elida sammanställt, dels med hjälp av egna ord men även med hjälp av citat tagna ur 

svaren från respondenterna. Sedan har Elida redovisat och analyserat enligt den 

fenomenografiska analysmodell som presenteras i avsnittet som behandlar studiens 

teoretiska utgångspunkt under rubriken “Analysmodell”.  

6.3 Urval  

 

Vid val av personer att intervjua menar Esaiasson m.fl att viktiga kriterier att ta hänsyn till 

ofta handlar om erfarenheter och kunskap. Vid respondentintervjuer, som vår studie delvis 

bygger på, tas det upp i Esaiassons bok att det finns tre råd att följa: intervjua främlingar, 

intervjua personer som inte är experter och välja ett litet antal. Det är således svårare att hålla 

en vetenskaplig distans till personer som är bekanta, eftersom det kan kännas onödigt att 

ställa frågor allt för detaljerat i en relation mellan vänner riskeras intervjun därför få sämre 

resultat (2017, s. 268).  

  Viktoria har följt Esaiassons tre råd kring intervjuer. Fem förskollärare som ingen av oss 

kände sedan tidigare har intervjuats. Ingen av dem har forskat inom området 

förskolepedagogik, musik eller språkutveckling och är därmed inga experter på sina 

områden. Intervjuerna har gjorts med fem olika förskollärare i mellanstora städer och mindre 

samhällen i Sverige. Metoden för att göra detta urval gjordes för att få en spridning över 

landet i vår undersökning. Enkäten publicerades på Elidas Facebooksida 2019-03-15 och 

stängdes ned 2019-04-04. Denna studie har riktat sig till föräldrar som har barn i åldern 1-5 

år. Den publicerades på Facebook för att få så många svar som möjligt och därmed få en hög 
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grad av vetenskaplighet. Enkäten är anonym och det innebär att det inte framkom någon 

information om respondenterna alls. Alltså finns det ingen information om hur gamla deras 

barn är, var de bor i landet eller om det är så att dem tidigare haft barn i förskolan. 

6.4 Reliabilitet och validitet  

 

Vår studie är delvis byggd på den kvalitativa metoden som grundas i respondentintervjuer 

av förskollärare. Enligt Esaiasson m.fl. är den mest använda metoden i de fall där det ska 

samlas in material till forskning att fråga eller samtala med människor (2017, s. 235-236). 

Anledningen till valet av respondentintervjuer är för att det var respondenterna som blev 

frågade och deras tankar samt åsikter som var det vi ville studera. Vidare ville Viktoria också 

veta vad varje person tycker och tänker och därför ställdes samma frågor till varje respondent 

som intervjuades. Intervjuerna genomfördes vid olika tillfällen och på olika förskolor. Det 

som då kan påverka reliabiliteten på det material som har samlats in är att intervjuerna gjorts 

på olika ställen. Enligt Bell är det en svårighet att få en hög reliabilitet på undersökningar 

som inte sker på samma plats och som sker under olika omständigheter (2016, s. 133). Dock 

anser Viktoria det som en styrka att göra intervjuerna på olika platser och med olika personer 

för att få ett bredare perspektiv på resultatet eftersom det är fler respondenter som svarar 

samt bidrar till ett bredare resultat med många olika tankar och erfarenheter i 

undersökningen.  

  Validitet handlar om huruvida undersökningen genomförs utifrån det vi säger att vi 

undersöker. Intervjuerna samt vår enkät grundar sig i de forskningsfrågor vi har valt att 

undersöka i denna studie, det vill säga att respondenter är valda och intervju och enkätfrågor 

är formulerade mot bakgrund av vår syftesformulering och forskningsfrågor. 

Således anser vi att både vår enkät och våra intervjuer behandlar det vi teoretiskt påstår att 

vi vill undersöka.  

  Elida har även skapat en webbaserad enkät som riktar sig till föräldrar. Enkäten är en 

kvantitativ och kvalitativ undersökning och alla respondenter fick likadana utgångspunkter 

för att besvara frågan. Enkäten har utgått från validitet, som ovan nämnts, att den fråga som 

ställs innehåller svarsalternativ som behandlar det som svaras (Bell, 2016, s. 133). Enkäten 

riktar sig till föräldrar, vilket har meddelats i informationen om enkäten. Eftersom enkäten 

är riktad till föräldrar finns förhoppningar om att den får hög reliabilitet eftersom det bara är 

föräldrar som ska svara på enkäten. För att få fortsatt hög reliabilitet på enkäten har en 

pilotstudie gjorts för att undvika osystematiska eller slumpmässiga fel i enkäten. Esaiasson 

m.fl. menar att reliabiliteten blir hög om osystematiska eller slumpmässiga fel undviks 

(2017, s. 64). Valet att göra på detta sätt är för att få in så många svar som möjligt och således 

få en högre del av vetenskap undersökningen. 
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6.5 Analysmodell 

 

Vi har som tidigare nämnts utgått från det fenomenografiska perspektivet och när vi 

analyserat våra resultat från delstudierna har vi gjort det enligt Lars Owe Dahlgren och 

Kristina Johanssons analysmodell i sju steg, som det går att läsa mer om i ”teoretiska 

utgångspunkter”.  

6.6 Etiska ställningstaganden   

 

Semistrukturerade intervjuer som vår studie delvis bygger på, kan lätt kopplas ihop till ett 

vardagligt samtal. Det är dock viktigt att informera personerna som intervjuas om att det ska 

ingå i en vetenskaplig undersökning, detta kallas för informerat samtycke. Om den 

intervjuade personen säger ifrån och inte vill att materialet ska tas med i undersökning är det 

något som måste respekteras (Esaiasson m.fl, 2017, s. 267). Enligt samtyckeskravet har det 

lämnats ut blanketter till respondenterna (se bilaga 1), som de fick skriva under innan 

intervjun påbörjades. Viktoria informerade respondenterna om att deras svar skulle spelas in 

samt användas i en pågående studie. 

  Utifrån enkäten tog Elida hänsyn till de fyra etiska kraven som Göran Ejlertsson belyser i 

beaktande. De fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Med informationskravet menas att personerna som svarar på 

enkäterna ska vara väl informerade om enkätundersökningen, vad syftet med 

undersökningen är och att det är frivilligt att delta. Samtyckeskravet innebär att deltagarna 

själva får välja om de vill svara på enkäten eller inte. Ejlertsson menar att deltagaren vid en 

webbaserad enkät har samtyckt till medverkan i enkäten genom att svara. En faktor som är 

viktig att ha i beaktande är att de som deltar i enkäten inte får känna sig utpekade. Med 

konfidentialitetskravet menas att deltagarna i enkäten inte ska kunna identifieras av 

utomstående. Deltagarnas personuppgifter ska således förvaras på ett säkert sätt. 

Nyttjandekravet innebär att deltagarnas svar på enkäten endast får användas till det enkäten 

är avsedd för och som deltagarna är informerade om (2014, s. 32). Dessa fyra etiska krav 

har Elida tagit hänsyn till när undersökningen gjordes, respondenterna fick tydlig 

information före genom en förklarande text i inledningen på enkäten. De var anonyma, 

vilket de blev informerade om, och deras svar används endast till vår undersökning. Ingen 

av respondenterna var under 15 år vid tillfället för enkäten så därav har vi inte behövt ta 

hänsyn till samtyckeskravet. 

  Ovan har vi tagit upp metoden som studien berör, samt urval, etiska ställningstagande och 

reliabilitet, analysmetod och validitet. Fortsättningsvis kommer vi presentera studiens 

resultat och analys.  
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7. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi behandla resultat och analys av vår studie. Detta kommer 

presenteras genom två olika delstudier. Delstudie 1, intervju, som Viktoria Nygren har 

ansvarat för och skrivit om. Delstudie 2, enkät, har Elida Berglin ansvarat för och skrivit. I 

vår analysdel använder vi oss av den fenomenografiska analysmodellen i sju steg. Enligt den 

fenomenografiska analysmodellen ska resultatet presenteras tematiskt, vilket vi har valt att 

göra. Således kommer våra resultat presenteras tematiskt utifrån våra forskningsfrågor.  
 

7.1 Delstudie 1, Intervju 
 

Här kommer resultatet och analysen av delstudie 1, vilket är strukturerade intervjuer, som 

Viktoria har ansvarat för presenteras. Jag har intervjuat fem förskollärare i åldern 30-58 år 

som jobbar på förskolor i mindre samhällen och mellanstora städer i Sverige. Resultatet 

kommer redovisas tematiskt efter våra forskningsfrågor. Analysen är gjord enligt den 

fenomenografiska analysmodell som vi beskrivit i avsnitt “Metod och material”. Där 

beskrivs analysmodellen som bestående av sju steg som vi har använt oss utav när vi 

analyserat våra resultat av studien. Vi har valt denna metod då den går i linje med det 

fenomenografiska perspektivet som används i denna studie.  

  Nedan har jag gjort en tabell som redogör för ålder, erfarenhet, privat eller kommunal 

förskola och antal barn samt antal pedagoger på avdelningarna där intervjuerna genomförts.  

 

Ålder   Pedagogernas befattning, 

Kommunal eller privat 

förskola  

Antal barn på 

respektive 

avdelning   

Ålder på 

barngrupp  

Antal pedagoger på 

respektive 

avdelning   

Pedagog 

1   

30 år   

Förskollärare   

Kommunal förskola  

18 2-4 år 3 stycken 

Pedagog 

2   

58 år   

Förskollärare 

Kommunala förskolor 

Olika förskolor Olika 

förskolor 

Olika förskolor 

Pedagog 3  

51 år   

Förskollärare   

Kommunal förskola 

25 barn   3-5 år  3 stycken   

Pedagog 

4    

39 år   

Förskollärare   

Kommunal förskola 

19 barn   3-5 år  4 stycken   

Pedagog 5 

41 år    

Förskollärare 

Kommunal förskola   

20 barn   1-5 år  3 stycken  
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7.2 Pedagogernas uppfattningar om musik som stöd för barns 
språkutveckling 

 

Nedan kommer pedagogers uppfattningar om musik som stöd för barns språkutveckling 

redogöras. Genom detta besvaras vår forskningsfråga “Vilka uppfattningar har pedagogerna 

om musik som stöd för barns språkutveckling?”.  

 

7.2.1 Musikens betydelse för barn i förskolan och deras språkutveckling 

 

Pedagogerna har en gemensam uppfattning om musikens betydelse i förskolan, de svarar att 

den har stor betydelse. De benämner det på olika sätt men genomgående förstår jag deras 

åsikter kring frågan. Pedagog nummer 4 säger “Hos oss ger musik mycket glädje”, denna 

åsikt kan jag även se att resterande pedagoger delar. De menar att sång, rytm och ramsor har 

stor betydelse för barnen men även att glädjen som ges genom musiken gör stor nytta för 

språkträningen. Pedagog 4 säger “Det är på det sättet barnen lär sig, och vi har märkt att 

speciellt barn med annat modersmål lär sig genom sången först, talet kommer genom det“  

  De pedagoger Jag har intervjuat menar att barnen lär sig ord med hjälp av sånger. Genom 

upprepning av ord i sånger får barnen med sig orden redan från tidig ålder på 

småbarnsavdelningen. Pedagog 5 säger att “vissa barn lär sig sångerna innan de börjat prata, 

och vi använder sång mycket vid skötbordet”, och säger även att barn med annat modersmål 

inte kan uttrycka sig genom talet men kan sångerna. “Det är så de lär sig orden, som blinka 

lilla stjärna, ser dom sen en stjärna så kan dom säga stjärna och det har dom fått från sången”. 

Pedagog 2 och 3 säger att barnen lär sig taktkänsla och melodin genom sånger och ramsor. 

Pedagog 2 säger att om barnet lär sig melodi-slingor är det bara att fortsätta att fylla på med 

några ord sen utvecklar barnet språket på det sättet. Pedagog 2 fortsätter med att säga att 

“musik finns i alla kulturer så jag tror absolut på sång och musik som ett lärande”.  

  Fortsättningsvis svarar alla fem pedagoger som har intervjuats att de kan se ett lärande hos 

barnen kopplat till musik och språkutveckling. Pedagog 3 säger att “barnen börjar repetera 

redan när de är små, de lär sig förstå vad de sjunger om genom sångkorten som används som 

stöd till sångerna”. Pedagog 3 menar vidare att ett barn med autism på pedagogens avdelning 

inte kan förmedla sig i tal men kan upprepa en hel ABC sång vilket pedagog 3 säger är 

“jätteintressant”.  

7.3 Pedagogernas uppfattningar om vad de gör för att använda 
musik som stöd i barns språkutveckling 

7.3.1 Musikstunder i förskolan 

 

Musikstunder i förskolan, dels genom att sjunga, lyssna eller skapa musik med instrument 

är något alla pedagoger svarar att de gör. Pedagog 1 och 5 använder sig av planerade 
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musikstunder i förskolan och resterande pedagoger använder sig av både planerade och 

spontana musikstunder. Pedagog 1 har planerade sångstunder 2-3 gånger i veckan och 

pedagog 5 har planerade sångstunder varje dag. Sångstunderna är ca 10-15 minuter långa 

vid varje tillfälle. Pedagog 3 och 4 använder sig av, som ovan nämnts, både planerade och 

spontana musikstunder i förskolan. De säger att de utgår från barnens intressen och därmed 

blir musikstunderna formade på olika vis varje gång. Pedagog 4 menar även att “Vi har ju 

sångsamlingar, men sen kan vi lyssna på musik bara dom pratar om en sång från 

melodifestivalen då kan vi sätta på den och dansa”.  

  Pedagog 2 åker runt på olika förskolor och har själv inga specifika musikstunder 

tillsammans med barnen, hon säger att hon istället får en inblick i att se hur flera olika 

förskolor arbetar med musikstunder. Pedagog 2 anser att sångsamlingar innan maten är 

vanligt och användandet av gemensamma sångsamlingar på fredagar är vanligt. 

Fortsättningsvis säger hon “det kan vara en halvtimme som dom har ihop just på fredagar 

och där dom gör lite mer roligt av det och så och gör det tillsammans”. Pedagog 2 menar att 

oavsett intresse så sjungs det alltid något, och ofta med hjälp av olika föremål som stöd vid 

sång för att göra det mer intressant för barnen. Sångkort menar alla fem pedagoger är ett bra 

stöd att använda vid sångstunder. Sången används i mycket rutinsituationer och samlingar 

enligt alla fem pedagoger. Ett annat konkret material som används är instrument, alla fem 

pedagoger som intervjuades nämnde instrument som ett redskap de arbetar med. Maracas 

och ägg är de instrument som används på alla fem olika förskolor som ett redskap för att öka 

rytm och taktkänsla.  

7.3.2 Kunskaper och möjligheter hos förskollärarna för att arbeta 
språkutvecklande genom musik 

 

Alla pedagoger förutom pedagog nr 1 har lång erfarenhet inom yrket. Samtliga pedagoger 

svarar att de besitter någon slags kunskap men att de inte har fått någon mer specifik 

utbildning om musik mer än förskollärarprogrammet. Pedagog 4 säger att “jag hoppas det, 

jag gör väl det jag tror är rätt”. Alla fem pedagoger menar att de skulle vilja ha mer kunskap 

och pedagog 4 nämner att hon gärna skulle gå en utbildning i musik. Fortsättningsvis menar 

alla fem pedagoger att de skulle vilja arbeta mer med sång och musik i förskolan. Pedagog 

5 hänvisar till att hennes kunskap inte har förnyats eftersom det var längesen pedagogen var 

handledare åt en student, således menar hon att studenter kommer med ny forskning och nya 

metoder till hur musiken kan användas. 

  Dock är det inte bara pedagogernas kunskaper som spelar in i deras arbete med musik som 

stöd för barns språkutveckling utan även vilka materiella förutsättningar som finns på 

respektive förskolor. Alla pedagoger Viktoria har intervjuat anser att det finns materiella 

förutsättningar på deras förskolor. Instrument nämns genomgående i samtliga intervjuer, 

pedagog 3 och 5 nämner att de skapar mycket egna instrument tillsammans med barnen, 

såväl blockflöjter som maracas. Maracas nämns av alla pedagoger som ett verktyg för att få 

in rytmkänslan och som ett redskap i sång eller dans. Pedagog 2 nämner att hon inte själv 

kan spela gitarr men att de alltid har en gitarr tillgänglig på förskolan, om det exempelvis 

kommer en vikarie som kan spela gitarr så ska den möjligheten finnas. Alla pedagogerna 
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nämner gitarr som en materiell förutsättning för att använda musik språkutvecklande, dock 

nämner de även att de själva inte har kunskapen för att använda det. Det tas även upp att det 

är upp till pedagogerna själva att lär sig, men att de absolut har verktyg till att använda sången 

och att det inte är något som är läskigt eller pinsamt.  

  Digitaliseringen i förskolan vidgas även inom musik, pedagog 4 säger att de använder 

Ipaden för att spela in låtar om barnen vill sjunga något men även för att koppla upp till 

högtalare och lyssna på musik eller kolla på Youtube. Sångkort används också som en 

materiell förutsättning enligt pedagog 5, barnen får möjlighet att välja sång utifrån en bild 

de ser på ett kort, utifrån det får de lära sig vad sången handlar om och även utöka 

ordförrådet.   

 

7.4 Analys av resultat 

 

Genomgående kan jag se att samtliga pedagoger jag har intervjuat använder sig av 

musikstunder i förskolan. När jag har intervjuat pedagogerna har deras uppfattningar tolkats, 

vilket går i linje med det fenomenografiska perspektivet som är studiens teoretiska 

utgångspunkt. Pedagog 1 och 5 använder sig av endast planerade musikstunder och pedagog 

2, 3 och 4 använder sig av både spontana och planerade musikstunder. Dock kan det ses att 

det skiljer sig mellan pedagog 1 och 5, gällande hur ofta musikstunderna utspelar sig. 

Pedagog 1 har planerade sångstunder 2-3 gånger i veckan och pedagog 5 har planerade 

sångstunder varje dag. Eftersom pedagog 3 och 4 använder sig av både planerade och 

spontana musikstunder är det något som sker oftare, till skillnad från pedagog 1 och 5 som 

enbart har planerade musikstunder. Sådana musikstunder kräver planering medan spontana 

musikstunder kan ge när som helst under dagen. Pedagog 3 och 4 utgår ifrån barnens 

intressen och således blir musikstunderna olika varje gång. Resterande pedagoger har inte 

nämnt något om att utgå från barnens intressen. Pedagog 4 menar även att “Vi har ju 

sångsamlingar, men sen kan vi lyssna på musik bara dom pratar om en sång från 

melodifestivalen då kan vi sätta på den och dansa”, vilket är ett tydligt perspektiv på hur en 

spontan musikstund kontra en planerad musikstund kan uppstå i förskolan. Alla pedagoger 

har dock olika uppfattningar och tolkningar, vilket i linje med den fenomenografiska teorin 

menas att alla uppfattar saker olika.  

  Kunskap via erfarenheter är ett genomgående svar och samtliga svarar att de inte har någon 

specifik utbildning förutom lärandet på förskollärarutbildningen. Det är pedagogernas egna 

uppfattningar att kunskap byggs genom erfarenheter. Utöver detta nämns också, enligt 

pedagog 4, att en fortsatt utbildning inom musik är något som skulle uppskattas för att 

uppdateras i såväl forskning som tankar. Således syns det att erfarenheter väger tungt bland 

de fem pedagoger som har intervjuats, dock menar pedagog 4 ändå att en utbildning inom 

musik är något som skulle uppskattas för att utvecklas. Genom detta syns det att erfarenhet 

är viktigt, dock är utbildning och framförallt ett ständigt utvecklande en viktig del i arbetet 

med musik som ett stöd för barns språkutveckling. Dock är det inte något jag har frågat 

pedagogerna om utan en tolkning jag har gjort utefter pedagogernas egna uppfattningar. 

Utöver pedagogernas kunskaper är det synligt att det finns materiella förutsättningar i 
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förskolan men att vissa pedagoger skulle vilja se en förbättring för ett ökande lärande inom 

musik och språk. En likhet mellan alla pedagoger gällande materiella förutsättningar är att 

alla nämner instrument som en materiell förutsättning. Dock är det endast pedagog 3 och 5 

som skapar egna instrument tillsammans med barnen till skillnad från resterande pedagoger. 

Alla pedagogerna har svarat likadant gällande gitarr som instrument, de menar att det är en 

materiell förutsättning till att använda musik språkutvecklande, dock har ingen av de 

kunskapen att spela gitarr. Således är det synligt att pedagogerna har viljan att arbeta 

språkutvecklande med instrument men att kunskaperna inte alltid räcker till. Dock är det 

endast pedagog 4 som har svarat att en fortsatt utbildning inom musik skulle kunna vara 

aktuellt.  

  Dessa svar kan jag tolka och koppla ihop till våra egna erfarenheter som vi har redogjort 

för inom bakgrund, där våra egna erfarenheter från tidigare VFU upplevelser innehåller 

mycket rörelse och musik tillsammans. Sång och musik anses också användas vid 

övergångar av aktiviteter och i leken. Kopplat till svaren från de fem intervjuerna kan jag 

tolka att det finns olika uppfattningar om situationer där sång och musik används. Även om 

jag intervjuade fyra pedagoger med lång erfarenhet var det ingen av dem som svarade att 

musik och språk används i leken. Jag kan tolka det som att användandet av musik och språk 

i leken är något som hamnar i bakgrunden eftersom jag har tolkat det som ett ämne som kan 

ses som självklart. Kanske finns det en möjlighet att det ses som något självklart eller så har 

är det inte något som det har reflekterats kring.  

7.5 Delstudie 2, Enkät 

 

Här kommer resultatet och analysen av delstudie 2, enkät, som Elida har ansvarat för 

presenteras. Enkäten är webbaserad och har lagts ut på en Facebooksida, den riktar sig till 

föräldrar med barn i förskolan. Målet var att komma upp i 100 svar, resultatet blev svar från 

94 stycken föräldrar. Under rubriken “Teoretisk utgångspunkt” beskrivs den 

fenomenografiska analysmodellens sju steg som har använts i analysen av resultatet. 

Resultatet och analysen kommer framställas genom våra forskningsfrågor och vidare 

underrubriker. I denna delstudie kommer studiens andra och fjärde forskningsfråga besvaras, 

vilka är “Vilka uppfattningar har föräldrar om musik som stöd för barns språkutveckling?” 

och “Vad upplever föräldrar att förskolan gör för att använda musik som stöd i barns 

språkutveckling?” Svaren kommer redovisas dels i text men även i diagram som tydligt visar 

hur många procent som har svarat vad på enkätfrågorna.  

 

7.6 Föräldrarnas uppfattningar om musik som stöd för barns 
språkutveckling  

7.6.1 Musikens betydelse för barns språkutveckling 
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81,5 procent anser att musik är viktigt för barns språkutveckling och 17,4 procent har ingen 

uppfattning om frågan. Det är endast en respondent som har svarat att musik inte är viktigt 

för barns språkutveckling. 

 
Majoriteten av respondenterna har svarat att de anser att musiken är viktig för barnets 

språkutveckling. De anser att den gynnar barnets ordförråd, modersmål, språkinlärning, 

lärandet av text i sånger, möjligheten till att uttrycka sig bättre, möjligheten att lära sig en 

språkmelodi som hjälper de i inlärning av språk och ord. Respondenterna anser också att 

barnen får träna på rytm och taktkänsla samt för att det ger glädje. En av respondenterna 

skriver att barnet lär sig kroppsuppfattning genom exempelvis sången “huvud, axlar, knä 

och tå”, och att det är många sinnen som används och tränas när sång och rörelse samspelar. 

I överlag innehåller i princip alla svar glädje, gemenskap och möjligheten att genom musik 

få ett ökat ordförråd och en större språkförståelse.   

7.7 Föräldrarnas uppfattningar om vad förskolan gör för att 
använda musik som stöd i barns språkutveckling  

7.7.1 Föräldrars uppfattningar om förskolans musicerande med barnen 

 

Som ovan nämnts i metod valde jag när jag formulerade den här frågan att enbart fråga 

föräldrarna om musik och inte musik kopplat till språkutveckling på grund av att föräldrarnas 

medvetenhet kanske inte är så stor. Hade enkätfrågan utformats på så vis som 

forskningsfrågan är formulerad hade det funnits en risk att fler föräldrar valt att inte svara på 

frågan istället. Därför valde jag att formulera frågorna på detta vis för att sedan tolka och 

analysera svaren utifrån analysmodellen. Utifrån föräldrars tidigare svar om barns 

språkutveckling kan jag själv göra en koppling mellan musik och språkutvecklingen.  
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78,7 procent av respondenterna anser att förskolan musicerar med deras barn, 16 procent har 

ingen uppfattning och endast enstaka svar anser att det görs för lite eller inte alls. 1 procent 

anser att det görs ganska mycket genom dans och sångsamlingar.  

  Majoriteten av svaren anser att förskolan musicerar med barnen genom sångstunder eller 

samlingar som innehåller både rörelse, rytm, rim, ramsor och vardagliga sånger. En del svar 

berättar att barnens förskola har tillgång till musiksal och några andra respondenter berättar 

att deras barn får ha disco på förskolan. Sånger och musik används också vid övergångar 

mellan aktiviteter och genom samt i leken. Musikskapande, användande av instrument och 

genom luciatåg anser respondenterna också att förskolan arbetar musicerande tillsammans 

med deras barn.   

 
 

39,8 procent har ingen uppfattning om frågan, 35,5 procent skulle vilja att deras barns 

förskola arbetar mer musicerande och 23,7 procent är nöjda och anser inte att deras barns 

förskola behöver arbeta mer musicerande.  

  Det är inte så många av respondenterna som har valt att svara på denna frågan. Dock har 

de som svarat nämnt att det aldrig kan bli för mycket musik och att förskolan kan utveckla 
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mer med instrument, sång och dans. En respondent önskar ett tydligare upplägg i arbetet 

med musik och en respondent anser att användandet av teckenkommunikation med hjälp av 

sång kan ökas. Överlag skriver några av respondenterna att de är nöjda men att mer spontana 

sångstunder kan användas.  

7.7.2 Vilka kunskaper föräldrarna anser att pedagogerna behöver ha för att 
arbeta med musik som ett stöd för barns språkutveckling 

 

Av respondenterna är det en majoritet av svar som säger att de inte vet vilka kompetenser en 

förskollärare behöver för att hjälpa barnet utveckla språket genom musik, samt många svar 

som säger att de inte behöver några speciella kompetenser. Att vilja, våga och använda musik 

med glädje tillsammans med barnen är viktigare än någon speciell utbildning är också 

vanliga svar. Många svarar att det är viktigt att våga sjunga, alla kan sjunga och barnen är 

inte några som dömer en sångröst menar respondenterna. Ha kompetens och kunskap att 

kunna spela instrument nämner respondenterna, utöver det handlar de flesta svaren om att 

intresse, glädje och lekfullhet ska finnas hos förskollärarna.   

 

7.8 Analys av resultat 
 

Jag kan se en stor överenstämmelse mellan respondenternas svar eftersom det är 81 

procent som har svarat att de anser att musiken är viktig för barns språkutveckling. Dock är 

det 17 procent som har svarat att de inte har någon uppfattning om musikens påverkan på 

barns språkutveckling. Således är det tydligt genom det här att det är 17 procent som inte 

besitter mycket erfarenhet av musicerande tillsammans med barnen eftersom de möjligtvis 

inte ser musiken som ett språkligt stöd. Eftersom utgångspunkten i vår teori är det 

fenomenografiska perspektivet där andras uppfattningar är det väsentliga, syns föräldrarnas 

uppfattningar om musikens påverkan på barns språkutveckling. Jag tolkar dessa svar och 

skapar mig en egen uppfattning utifrån detta som går i linje med det fenomenografiska 

perspektivet. Ibland har jag tvingats tolka vad som menats, dels ja och nej frågor men även 

flervalsfrågorna. Där de har valt fritextsvar har jag tvingats tolka exempel, enligt det 

fenomenografiska perspektivet. Det jag får syn på är inte hur det faktiskt ser ut i 

verksamheten utan enbart föräldrarnas uppfattningar, och eftersom de kanske inte har så 

bra insyn i verksamheten får jag inte ett svar på hur det egentligen ser ut. Det ger endast en 

uppfattning om hur det kan se ut vilket gör att jag behöver tolka och analysera svaren 

enligt analysmodellens sju steg. De respondenter som anser att musiken är viktig för barns 

språkutveckling har gjort tillägg i fri text. Det de anser är att musiken gynnar barnets 

ordförråd, modersmål, språkinlärning, lärandet av språkmelodi och text i sånger. Detta 

tolkar jag som att föräldrarna ändå har en medvetenhet om att musiken påverkar barns 

språkutveckling, dock nämner de inte rakt ut att musik kan användas som ett stöd för barns 

språkutveckling, vilket faktiskt är det de indirekt visar att de tycker. En av respondenterna 

skriver att barnet lär sig kroppsuppfattning genom exempelvis sången “huvud, axlar, knä 

och tå”, och att det är många sinnen som används och tränas när sång och rörelse 

samspelar. I de svar som har kommit in är det mycket överenstämmelse och det är inte 
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många svar som skiljer sig åt. Min uppfattning av de resultat jag fått tolka och analysera är 

att det verkar vara en stor samstämmighet kring att musik är viktig för barns 

språkutveckling eftersom de indirekt nämner språkutveckling.  
  Gällande frågan om föräldrar anser att förskolan musicerar tillsammans med barnen har 

78,7 procent svarat att de anser det. Dock har 16 procent ingen uppfattning och det finns 

några enstaka svar som anser att det görs för lite eller inte alls. I frågeställningen ovan som 

behandlar musikens betydelse för barns språkutveckling syns det att det är 17 procent som 

svarat ingen uppfattning. Således kan det tolkas som att det är en viss del av dessa 

respondenter som har svarat ingen uppfattning även i denna frågan. Av de 78,7 procent 

som har svarat att de anser att förskolan musicerar tillsammans med deras barn, svarar de 

att det görs genom rim, ramsor, rörelse, rytm och vardagliga sånger.  
  Svaren på frågan “skulle du vilja att ditt barns förskola arbetar mer musicerande?” är mer 

spretig än övriga frågor. Det är många respondenter som har valt bort att svara på frågan 

och det är 39,8 procent som har svarat att de inte har någon uppfattning om frågan. Detta 

kan även tolkas på så vis att de som har valt att inte svara eller inte har någon uppfattning 

heller inte har så mycket inblick i hur förskolan arbetar med musik som ett stöd för barns 

språkutveckling. 35,5 procent skulle dock vilja att deras barns förskola arbetar mer med 

musik och 23,7 procent är nöjda som det är. En utveckling föräldrarna skulle vilja ha är 

sång, dans och instrument.  
  I kommande avsnitt presenteras diskussionen av resultat och analys i anknytning till 

studiens syfte. 
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8. Diskussion  

I detta avsnitt kommer vi diskutera studiens resultat och analys och koppla det till tidigare 

forskning samt till studiens syfte. Diskussionen behandlar respondenternas uppfattningar 

kring synen på musik som ett stöd för barns språkutveckling. Utifrån detta har vi valt att 

använda det fenomenografiska perspektivet. Vårt fokus är att få fram respondenternas 

uppfattningar och att av deras svar tolka vilka dessa uppfattningar är, detta behöver dock 

inte stämma överens med hur det sedan görs i verksamheten. Diskussionen kommer 

redovisas genom två rubriker vilka är: ”pedagogers uppfattningar om musik som stöd för 

barns språkutveckling samt pedagogers uppfattningar om användandet av musik som stöd 

för barns språkutveckling i verksamheten” och ”Föräldrars uppfattningar om musik som stöd 

för barns språkutveckling samt föräldrars uppfattningar om användandet av musik som stöd 

för barns språkutveckling i förskolan”. 

8.1 Pedagogernas uppfattningar om musik som stöd för barns 
språkutveckling samt pedagogers uppfattningar om användandet 
av musik som stöd för barns språkutveckling i verksamheten 

 

Pedagogerna säger indirekt att de anser att musik är en pedagogisk resurs och något de 

arbetar mycket med i verksamheten. De anser också att musik gynnar barns språkutveckling 

på många olika sätt. Samtliga pedagoger svarar att många av barnen tar till sig sång lättare 

än språk i tidig ålder. Till skillnad från läroplanen tolkar vi att pedagogerna anser att musiken 

är ett stöd för barnens språkutveckling medan läroplanen inte drar några paralleller mellan 

musik och språk. I båda läroplanerna vi nämnt under avsnitt ”bakgrund”, ser vi att både 

begreppen musik och språk tas upp men helt utan samband med varandra.  

  Om vi tittar närmare på vad forskningen säger om musik som ett stöd för barns 

språkutveckling ser vi att många av artiklarna tar upp ett samband mellan musik och språk. 

Lily Chen-Hafteck menar att både språk och musik består av ljud som innehåller exempelvis 

rytm, tempo, ljudstyrka och tonhöjd. Vidare menar Lily Chen-Hafteck att länken mellan 

musik och språkutveckling bör upprätthållas och att musik och språk inte bör skiljas åt (1997, 

s. 94). På samma sätt som forskningen menar att musik och språk inte bör skiljas åt tänker 

vi, efter att ha analyserat pedagogernas svar att det är en viktig länk att upprätthålla. Utifrån 

det styrdokumenten säger om att pedagogerna ska börja bedriva undervisning upplever vi 

det som att det även kräver nya metoder och resurser för att kunna uppfylla dessa krav. 

Pedagogerna i intervjun anser att de inte har fått någon specifik utbildning inom musik men 

två av respondenterna anser att en vidareutbildning skulle vara bra för att öka kunskapen 

inom ämnet. Resultatet vi har fått kan således till viss del kopplas ihop med forskningen som 

menar att pedagoger som inte har stor kunskap om musik använder musikaktiviteter mindre 

och de pedagoger som har större kunskap använder musikaktiviteter i större utsträckning. 

Således ökar också användandet av musikaktiviteter i förskolan (Bolduc, 2017, s. 6 & 13).  
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8.2 Föräldrars uppfattningar om musik som stöd för barns 
språkutveckling samt föräldrars uppfattningar om användandet av 
musik som stöd för barns språkutveckling i förskolan  

 

Respondenterna anser att barnen genom musiken bland annat kan utveckla sitt modersmål, 

ordförråd och rytm. Detta visar att föräldrarnas uppfattningar stämmer överens med vad 

Oswaldo Lorenzo m.fl. menar, att kontinuerlig musikundervisning kan förbättra barns 

språkutveckling redan i tidig ålder (2014, s. 528-529). I enkäten har 81,5 procent av 

föräldrarna svarat att de anser att musiken är viktig för barns språkutveckling för att det bland 

annat gynnar barnens språkinlärning. Detta kan Sylvain Moreno styrka med sin studie som 

hänvisar till att det finns bevis om att musik och språk påverkar varandra, samt vetenskap 

som visar att musiken förbättrar andra förmågor, såväl kognitivt som motoriskt (2009, s. 

340). En av föräldrarna har uppfattningen att teckenkommunikation med hjälp av sång kan 

ökas i förskolan. Parallellt med detta menar Moreno att det finns ett ökat intresse för studier 

om effekten av att använda musik som ett rehabiliteringsverktyg. Vidare inom detta menar 

Caroline Cohrdes att musiken har ett samband i färdigheter hos såväl små barn som hos icke 

verbala barn (2016, s. 2, 4 & 9) Således kan detta kopplas ihop med Moreno som hänvisar 

till att det finns ett ökat intresse för att använda musik som ett rehabiliteringsverktyg samt 

till respondentens uppfattning och önskan om ett ökat arbete med teckenkommunikation 

tillsammans med musik i förskolan. Genom detta kan vi se att det finns forskning som visar 

på en tydlig koppling mellan musik och språk och att musiken bidrar med gynnsamma 

effekter på språket hos barnen. Något som Elida har haft i beräkning när studien gjorts är att 

föräldrarna eventuellt inte har så stor insyn i verksamheten vilket gör att det endast är deras 

uppfattningar som kan tolkas och inte hur det egentligen ser ut.  

8.3 Konklusion 

 

Studiens syfte var att undersöka pedagogers och föräldrars uppfattningar om musik som ett 

stöd för barns språkutveckling i förskolans verksamhet. Studiens resultat, analys och 

diskussion har visat på en tydlig koppling mellan musik och språk. Genom musiken 

utvecklar barnet många färdigheter, såväl språkmelodi som ordförråd. I forskningen har det 

nämnts att musik och språk inte bör skiljas åt eftersom språk samt musik och ljud innehåller 

rytm, tempo, ljudstyrka och tonhöjd. I den nya läroplanen (Lpfö18) för förskolan som börjar 

gälla juli 2019 kan det utläsas mer tydligt vad pedagogerna ska göra i förskolan. 

Undervisning är för första gången med som begrepp i styrdokumentet och enligt den nya 

läroplanen ska förskollärarna nu se till att barnen får möjlighet att utveckla deras förmågor 

till skillnad från tidigare läroplan (Lpfö98 rev. 16) där förskollärarna skulle sträva efter att 

barnen ska få utvecklas inom de olika ämnena. Detta ger konsekvenser för pedagogerna i 

förskolan, det blir högre krav och en skyldighet för pedagogerna att arbeta på ett mer 

medvetet sätt. Vår erfarenhet av andra pedagogers bild av begreppet undervisning är att det 

ses som svårt och något som liknar skolan. Vår tanke är då att musik, som är ett lustfyllt 

arbetssätt och en så stor del av många människors liv idag, kan användas som en resurs i 
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undervisningen inom olika ämnen som exempelvis språkutveckling. Det kan också tyckas 

vara olyckligt att kopplingen mellan musik och språkutveckling inte finns på ett tydligare 

sätt i styrdokumenten för förskolan. Trots att denna koppling saknas i läroplanen och inte 

nämns uttryckligen av pedagoger och föräldrar, finns den tydligt i forskning som vi har 

hänvisat till i denna studie. Det kanske borde spridas mer kännedom om att det verkligen 

enligt forskningen finns en sådan koppling och utnyttja den i förskolans pedagogik. Denna 

koppling är då något som behöver bli tydligare utskrivet i styrdokumenten för förskolan för 

att pedagogerna då även ska kunna arbeta på ett sådant sätt. Resultaten från intervju samt 

enkät visade tydligt att det finns en medvetenhet kring musiken som ett stöd för barns 

språkutveckling hos såväl pedagoger som föräldrar. Samtidigt visar studiens forskning på 

vikten av att använda musik som ett stöd för barns språkutveckling i förskolan, oavsett ålder 

eller utveckling hos barnen. Lily Chen- Hafteck har fått resultat i sin studie som visar att 

språk och musikfärdigheter har ett väsentligt samband i färdigheter hos små barn, men även 

för de icke verbala barnen (1997, s. 94). Vi tycker att detta argument sammanfattar vår studie 

på ett tydligt och bra sätt. I denna studie har vi utgått från ett fenomenografiskt perspektiv, 

detta medför att fokus varit på uppfattningar hos pedagogerna och föräldrar istället för hur 

det fungerar i praktiken. Som ett förslag till vidare forskning menar vi att detta skulle kunna 

bedrivas utifrån en annan teoretisk utgångspunkt med inriktning på hur pedagoger arbetar 

med ämnet i praktiken.  
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18] 
 

Lorenzo, Oswaldo; Herrera, Lucía; Hernández-Candelas, Marta & Badea, Mihaela (2014) Influence of music 

training on language development. A longitudinal study. Procedia- Social and behavioral sciences. vol. 

128, s. 527- 530 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814022915 [Hämtad: 2019-
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Bilagor 

Bilaga 1, Samtyckesblankett 
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Bilaga 2, Intervjufrågor 

 

Bakgrundsfrågor: 

 
• Hur länge har du jobbat som förskollärare?  

• Hur gammal är du? 

Frågor: 
• Vilken betydelse anser du att musiken har för barnen i förskolan?  

• Har ni oftast spontana eller planerade musikstunder i förskolan?  

• Hur ofta? Hur långa? 

• Har ni några specifika mål utifrån arbetet med musik som redskap för barns  

• språkutveckling? 

• Om ja, på vilket sätt?   

• På vilket sätt upplever du att musik påverkar barns språkutveckling? 

• Kan du se ett lärande hos barnen kopplat till musik och språkutveckling? 

• På vilket sätt arbetar du med musik som ett redskap för barns 

språkutveckling? 

• Har du kunskaper om hur du ska arbeta för att musiken ska kunna användas 

som ett verktyg för språkutvecklingen hos barn?  

• Om ja, vilka kunskaper? Om nej, är det något du känner att du behöver 

utveckla?  

• Har du materiella förutsättningar för att kunna arbeta med musik som 

språkutveckling? 

• Om ja, vilka förutsättningar? Om nej, vad anser du behövs?  
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Bilaga 3, Enkätfrågor 
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