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 Abstrakt 
Syftet  med  den  kvalitativa  studien  var  att  undersöka  pedagogers 

uppfattningar om och hur de i förskolan arbetar med rytmik och musik för att 

stimulera  barnen  i  deras  språkutveckling.  Studien  genomfördes  genom 

kvalitativa  intervjuer med  sex pedagoger  i  sex olika  förskolor. Under arbetet 

med  studien  följdes  Vetenskapsrådets  forskningsetiska  principer.  Den 

teoretiska  utgångspunkten  i  studien  var  den  sociokulturella  teorin.  Med 

utgångspunkt  i  studiens  frågeställningar  formulerades  fyra olika kategorier  i 

den  kvalitativa  analysen.  Studien  visade  att  pedagogerna  var medvetna  om 

rytmiken  och  musikens  betydelse  för  barns  språkutveckling.  Rytmik  och 

musik användes både som redskap för språkutveckling och social gemenskap. 

Studien  visade  att  rytmik  bland  annat  användes  för  att  stimulera  barnens 

begreppsbildning.  Pedagogerna  varierade  medvetet  innehållet  i  det 

pedagogiska arbetet med rytmik och musik. Studien visade att pedagogerna i 

gruppaktiviteter  som  sångsamlingar  sjöng  mycket  sånger  där  språket 

förstärktes med stödtecken, rörelser och kroppsspråk.           

  

Nyckelord: Utveckling, språk, pedagogik, fonologisk medvetenhet,  

estetiska lärprocesser   
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 Inledning 
Alla  barn  i  förskolan  ges möjlighet  att utveckla det  svenska  språket  och  får 

möjlighet att kunna kommunicera med andra. Barnen får uppleva känslan att 

göra  framsteg,  övervinna  svårigheter  och  känna  att  de  är  en  tillgång  i 

barngruppen.  Den  här  uppsatsen  handlar  om  barn,  musik  och 

språkutveckling,  och  hur  pedagogerna  i  förskolan  stimulerar  barnens  språk 

genom de två uttrycksformerna rytmik och musik.       

 

År  2001  samlades  24  svenska  forskare  med  bakgrund  inom  pedagogik, 

psykologi, medicin  och  språkvetenskap  i  det  så  kallade Konsensusprojektet 

(Myrberg,  2003). Projektet pågick mellan  2001  och  2006. Enligt Myrberg  var 

syftet med projektet bland annat att  ta  reda på var  forskningen stod  i  frågor 

kring  läs‐ och  skrivsvårigheter. Syftet var också att  skapa en  så  samstämmig 

syn i den svenska forskarvärlden som möjligt kring dessa frågor. Det forskarna 

kom fram till i Konsensusprojektet var bland annat att hög lärarkompetens var 

det mest betydelsefulla  i det pedagogiska arbetet. Det visade sig att  ingående 

kunskaper  om  barns  språkutveckling  och  om  läs‐  och  skrivprocessen  var 

utmärkande för den skicklige  läraren. För  läraren  innebär det att bland annat 

behärska många metoder  och material,  och  att  anpassa  arbetssättet  till  sina 

elevers utvecklingsnivå (Myrberg, 2003). 

    

Enligt Myrberg (2009), professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet 

som ledde Konsensusprojektet, har forskning konstaterat att barn som har god 

fonologisk  medvetenhet,  medvetenhet  om  hur  språkljuden  låter  och 

bokstavskännedom,  när  de  börjar  i  årskurs  ett  sällan  får  läs‐  och 

skrivsvårigheter.  Myrberg  framhåller  också  att  det  är  viktigt  med  en 

kontinuitet mellan förskola och skola, och att skolan tar vid där förskolan och 

förskoleklassen  slutar.  Annars  kan  träningen  i  förskolan  delvis  vara 

bortkastad. Behovet av  språklekar,  rim och  ramsor menar Myrberg  (2006) är 

numera välkänt och avgörande för att stimulera den språkliga medvetenheten.   

  

Barns glädje över att lyssna på ramsor och sånger, och kunna hänga med några 

rader, går  inte att  ta miste på, skriver Frost  (2009). Användningen av ramsor 

samt deltagande i sånglekar är viktiga områden som det bör finnas rutiner för i 

vardagen under hela förskoletiden. Barnens deltagande gör då att språk, rytm 

och motorisk  rörelse  samordnas  i  sociala  samspel  i  den  grupp  som  barnen 

tillhör. Det är bra om de här aktiviteterna delas med andra så att glädjen över 

språket  och  samspelet med  andra  tydligt  framträder. Genom  samspelet  och 

glädjen  kan  pedagogerna  försäkra  sig  om  att  även  barn  med  försenad 

språkutveckling  uppskattar  att  vara  med.  Upprepningen,  att  det  sker  i 

vardagliga rutiner, gör att också dessa barn dras in i språkets värld. Det viktiga 

är enligt Frost  (2009) att barn med  försenad språkutveckling  får möjlighet att 

delta på sin nivå i språklekar med de andra barnen. 
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I sång, spel och danslekar stimuleras och utvecklas inte bara barnens motorik, 

skriver  Lind  (2007),  utan  barnen  gör  också  andra  nyttiga  erfarenheter  där 

språk,  intellekt  och  koncentrationsförmåga  utvecklas  och  tränas.  Att 

kommunicera  via  rytm,  sång  och  rörelse  är  enligt  Lind  ett  genuint  och 

ursprungligt  behov  som  sträcker  sig  långt  tillbaka  i  människans 

utvecklingshistoria. Rytmiken som pedagogik var  i början av 1900‐talet  tänkt 

som en metod att med hjälp av kroppen lära musik och musikaliska begrepp, 

men kombinationen av musik,  lek och rörelse främjar barnets hela utveckling 

(Lind, 2007).  

  

Enligt Läroplan  för  förskolan  (Skolverket, 2010) hänger språk och  lärande  ihop, 

och  förskolan  har  som  uppdrag  att  stimulera  varje  barns  språkutveckling. 

Barnens  lärande  bygger  på  samspelet  mellan  vuxna  och  barn,  och  på  att 

barnen  lär av varandra  (Skolverket, 2010).   Genom att  få kommunicera med 

olika  uttrycksformer  som  sång,  musik,  rytmik,  dans,  rörelse,  tal‐  och 

skriftspråk  främjas  barnens  utveckling  och  kommunikativa  kompetens 

(Skolverket, 2010). Det är i lekens och det lustfyllda lärandets olika former som 

barnens  fantasi,  inlevelse  och  kommunikation  stimuleras  (Skolverket,  2010). 

Förskolan och pedagogerna som arbetar där har ett betydelsefullt uppdrag när 

det gäller att stimulera barns språkutveckling, och de ska lägga grunden för ett 

livslångt  lärande. Därför blir det  intressant att undersöka hur pedagogerna  i 

förskolan går tillväga om de använder sig av rytmik och musik när de arbetar 

med att stimulera barns språkutveckling.     
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Bakgrund 
I november 2010 hölls en konferens  som hette: ”The Swedish Conference on 

Communication,  Music  and  Language”  i  Stockholm  (Jederlund,  (2011). 

Konferensen vände sig till ett brett spektrum av olika yrkesgrupper och till ett 

brett  forskningsfält  inom  området  kommunikation,  musik  och  språk 

(Jederlund, 2011). Enligt Jederlund visar konferensen att musiken och språket 

alltmer framstår som ett spännande, gränsöverskridande och tvärvetenskaplig 

område. Detta  oavsett  om man  är  pedagog,  psykolog, musiker,  språkvetare 

eller hjärnforskare (Jederlund, 2011).   

 

Forskningsområdet kring musik och språkutveckling har visat sig vara mycket 

omfattande och brett. Det var okänt för mig när jag inledde arbetet med detta 

examensarbete. Att det har  forskats mycket kring barns  språkutveckling var 

känt  för  mig,  men  inte  omfattningen  av  forskningen  kring  språk‐  och 

musikområdet  tillsammans.  I  detta  kapitel  kommer  först  en  redogörelse  för 

den  teoretiska  utgångspunkten  i  examensarbetet.  Sedan  kommer  en 

redogörelse för delar av den tidigare forskning som finns kring rytmik, musik 

och barns språkutveckling.  

  

Teoretisk utgångspunkt 
 

Den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för detta examensarbete är 

den sociokulturella  teorin som  främst Vygotskij  förespråkar. Enligt Vygotskij 

(1999)  har  barnets  språk  i  första  hand  en  social  funktion  och  används  för 

kommunikation.  Det menar  Vygotskij  innebär  att  språket  framförallt  är  ett 

medel  för  social  samvaro och  ett medel  för  förståelse. Om barnet  får många 

tillfällen att undersöka sin omvärld, och samspela med andra barn och vuxna i 

sin  omgivning  som  dessutom  kan  utmana  barnet  på  dess  utvecklingsnivå, 

kommer barnet att stärkas i sin språkutveckling (Vygotskij, 1999).   

 

Inlärning sker enligt Vygotskij  (1999) på alla stadier  i barnets utveckling, och 

inlärningen startar långt innan barnet börjar skolan. Språkets för‐intellektuella 

rötter  i  barnets  utveckling  har  länge  varit  kända menar Vygotskij.  Skrattet, 

jollret, pekandet och gesterna är  redan under barnets  första  levnadsmånader 

medel  för att upprätta social kontakt  (Vygotskij, 1999). Enligt Vygotskij  följer 

tänkandets och språkets utveckling skilda linjer och är oberoende av varandra. 

När  barnet  är  ungefär  två  år  korsar  linjerna  varandra  och  språket  blir 

intellektuellt och  tänkandet språkligt. Det menar Vygotskij  innebär att barnet 

aktivt  börjar  utvidga  sitt  ordförråd  och  börjar  fråga  vad  varje  nytt  föremål 

kallas. Detta  leder  i  sin  tur  till  en  snabb  och  språngartad  ökning  av barnets 

ordförråd och begrepp. En eventuell försenad språkutveckling hos barnet kan 

man upptäcka redan vid denna tidpunkt (Vygotskij, 1999).   
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Språkinlärningen  bygger  enligt  Vygotskij  (1999)  i  stor  utsträckning  på 

imitation. För att kunna  imitera måste barnet ha förmåga att förflytta sig från 

det som barnet kan till det som det inte kan. Detta kallar Vygotskij för barnets 

närmaste utvecklingszon. Vad barnet kan göra är enligt Vygotskij begränsat av 

barnets  utveckling  och  intellektuella möjligheter.  I  samarbete med  andra  är 

barnet starkare och klokare än när det arbetar självt. Vygotskij (1999) menar att 

det som barnet idag kan göra i samarbete med andra kommer det imorgon att 

kunna göra självständigt.  

 

Tidigare forskning 
 

Det  finns  idag  flera  studier  inom  forskningen  som  undersöker  kopplingen 

mellan  musik,  språkutveckling  och  barn  i  förskolan  (Jederlund,  2011).  Det 

verkar även som att forskningen har tagit fart när det gäller musik och barns 

språkutveckling  i  flerspråkig  miljö  i  förskolan  (Jederlund,  2011).  Jederlund 

menar att de flesta av studierna utgår från det väldokumenterade sambandet 

mellan  fonologisk medvetenhet  hos  barn  i  förskolan  och möjligheterna  för 

barnen att sedan utveckla sin läs‐ och skrivförmåga i skolan. Ett flertal studier 

har sökt kopplingar mellan språk och musik, och strukturella  likheter  finns  i 

olika språkljud (Ehrlin, 2012).  Det innebär enligt Ehrlin (2012) att barn som får 

möjlighet att delta  i  sång och musik  i  förskolan  får bättre  förutsättningar att 

utveckla sin språkliga förmåga. 

 

Musik och språkutveckling 

 

I  en  studie  om  effekten  av  fonologiska  lekar  i  förskoleklass visar det  sig  att 

språklig medvetenhet går att utveckla genom systematiskt upplagda språkliga 

lekar och övningar (Lundberg & Strid, 2009). Undersökningen visar också att 

det har betydelse i vilken omfattning man ägnar sig åt lekar och övningar med 

språket. De barn som fick vara med om dagliga lekar och övningar visade en 

bättre  utveckling  än  de  barn  som  bara  övade  någon  gång  i  veckan. Denna 

undersökning menar Lundberg och Strid har relevans för den debatt som förts 

om  bedömningar  om  förskolebarns  utveckling.  Enligt  Lundberg  och  Strid 

varnar  andra debattörer  för  att  göra  förskolan  alltför  skolmässig,  och  att de 

små barnen måste få utvecklas i sin egen takt. Lundberg och Strid betonar att 

tidiga upptäckter av barn i riskzonen kan innebära en god chans att förebygga 

problem. De allt större barngrupperna  i  förskolorna gör det dock allt svårare 

för  personalen  att  upptäcka  vilka  barn  som  behöver  särskilda  insatser. Det 

innebär  enligt  Lundberg  och  Strid  att  det  med  vardagliga  observationer  i 

förskolan inte är lätt att göra de rätta bedömningarna. Dessutom kan det vara 

svårt att veta vad som är en typisk utveckling utan de systematiska hjälpmedel 

som utprövade kartläggningsmaterial kan utgöra (Lundberg & Strid, 2009).          
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Björklund  (2008) har  i  sin  studie  om  små  barns  kommunikativa möten med 

berättande, bilder,  text och  tecken  i  förskolan undersökt hur barn  som är ett 

och  ett  halvt  år  till  tre  år  i  en  förskola  erövrar  och  uttrycker  litteracitet. 

Begreppet  litteracitet är en slags  försvenskning av det engelska ordet  literacy 

och berör  läsning,  skrivning,  tecken, bilder,  tal  och berättande. Även  sånger 

har  ingått  i Björklunds studie eftersom de också kan  tecknas  i  form av skrift. 

Sångtexter  illustreras  med  bilder  och  rörelser  som  förklarar  och  ger  en 

koppling till innehållet. Att sjunga är en dagligen återkommande aktivitet för 

barn i förskolan som Björklund (2008) studerat.   

 

Genom  att  videofilma  barnens  deltagande  i  sångsamlingarna  visar  studiens 

resultat  att det  går  att koppla  sång  till  litteracitet  (Björklund,  2008).  Sång  är 

genom  sin  koppling  till  skrift  och  sitt  verbala  uttryck  del  av  litteracitet.  I 

sångsamlingar ingår social samvaro och samtal genom att barnen är delaktiga i 

sångerna och i samtalen som sker runt dem. De enkla sångtexterna har ofta ord 

som  rimmar  och  det  ger  barnen möjlighet  att  följa med  i  vad  som  sker  i 

sångerna. Det  ger  dem  även möjlighet  att  fylla  i  de  ord  som  rimmar med 

varandra, menar Björklund. Studien visar att de yngsta barnen ägnar mycket 

tid  åt  litteracitet  i  förskolan.  Barnen  sysselsätter  sig  dagligen  med 

skriftbaserade  aktiviteter  och  samtal  kring  dessa  aktiviteter  som  stöd  i 

språkutvecklingen (Björklund, 2008). 

 

Moritz,  Papadelis,  Thomson,  Wolf  och  Yampolsky  (2012)  redovisar  i  sin 

undersökning  att  det  finns  kopplingar mellan  tidiga  färdigheter  i  rytm  och 

musik hos barn  i  förskolan och  fonologisk medvetenhet. Resultaten visar att 

barn i förskoleåldern som fick mer träning i rytmik och musik i förskolan hade 

större fonologisk medvetenhet i slutet av förskoleperioden än de barn som fick 

mindre  träning.  Vidare  visar  det  sig  i  deras  undersökningar  att 

förskolebarnens möjlighet till rytmik och övningar i fonologisk medvetenhet i 

förskolan  gav  resultat  när  det  gäller  deras  grundläggande  ordkunskap, 

ordförråd och förmåga att identifiera kända och vanliga ord när barnen sedan 

började i andra klass (Moritz et al., 2012).          

 

Musik och flerspråkig miljö 

 

I en studie av Ehrlin (2012) om att lära av och med varandra  i förskolan,  i en 

flerspråkig miljö, visar det  sig att musiken har en viktig  roll  i verksamheten 

både som redskap för språkutveckling och social gemenskap. Enligt Ehrlin har 

bland  annat  drivande  förskolechefer  som  uppmuntrar  personalen,  och  även 

kompetensutveckling  för pedagogerna visat  sig vara av avgörande betydelse 

för  verksamheten.  Studien  fokuserar  på  musikens  funktion  och  plats  i 

förskolans  verksamhet.  Två  av  de  tre  förskolorna  i  undersökningen  har 

musikprofil. Det  innebär att de har ett betydande  fokus på att använda sång 

och  spel  som  språkstimulerande  aktiviteter.  De  flesta  av  barnen,  och  även 

personalen  i de  tre  förskolorna är  flerspråkiga, och verksamheterna är därför 

tydligt inriktade på att stimulera barnens språkutveckling (Ehrlin, 2012).    
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Musik är ett estetiskt ämne, och Ehrlin (2012) förklarar att det kan vara ett mål 

i sig att  få kunskap  i musik.  I hennes studie är dock  lärande genom musik  i 

verksamheten  det  hon  fokuserat  på.  Estetiska  lärprocesser  har  blivit  ett  allt 

vanligare begrepp menar Ehrlin. I sin studie beskriver hon hur pedagogerna i 

förskolan använder musik när de arbetar med barns språkutveckling. Ehrlins 

studie  visar  att musiken har  en  viktig  funktion  i  förskolan  som  redskap  för 

språklig  stimulans.  Språk  och  musik  integreras  i  sånger,  rörelser  och 

rytmövningar. Språkrytm har betydelse för förmågan att tala, och genom rytm 

och  rörelse  får barnen  redskap  för att använda  språket och känna dess  rytm 

(Ehrlin  2012).  Ehrlin  beskriver  att  sången  skapar  både  glädje  och 

självförtroende för barnen att använda det talade språket. Musikstunderna är 

didaktiskt  planerade  för  att  stimulera  språket  under  lekfulla  former.  Det 

betydelsefulla  är  enligt  Ehrlin  (2012)  att  barnen  sedan  deltar  i  det  som  har 

förberetts.     

 

Kim  och Kemple  (2005) undersöker  i  sin  studie  om  förskollärarna uppfattar 

musik som ett aktivt redskap för utveckling eller bara som ett komplement till 

undervisningen  i  förskolan.  Enligt  Kim  och  Kemple  visar  studien  att 

förskollärarna  har  stor  tilltro  till  musikens  betydelse. Musiken  ses  som  en 

estetisk  lärprocess  som  dessutom  skapar  livskvalitet  och  ger  social‐  och 

känslomässig utveckling. Kim och Kemple betonar  i sin undersökning att det 

är svårt att föreställa sig ett klassrum för små barn utan musik. Studien visar 

att lärarutbildningen borde formas för att bättre förbereda lärare att inkludera 

musik i sina klassrum (Kim & Kemple, 2005).    

 

Även Ehrlin (2012) beskriver att för pedagogerna  i förskolan kan musiken bli 

ett  redskap  för  att  stimulera  barnens  språkutveckling.  Detta  genom  det 

språkliga utbytet som sker  i sånger, rim och ramsor, rytm, rörelselekar, dans 

och  instrumentspel. Förskolan är ett exempel på en kommunikativ miljö där 

barns  möjligheter  till  ett  aktivt  deltagande  i  ett  socialt  samspel  skapar 

förutsättningar för barnen att lära och utvecklas (Ehrlin, 2012).    

           

I en studie om flerspråkiga barns villkor för deltagande och lärande i förskolan 

visar det sig bland annat att gemensamma gruppaktiviteter och rörelsesånger 

med gester är viktiga  för barn  som  inte kommunicerar verbalt  (Kultti, 2012). 

Sång och musicerande med melodi, text, rytm och fysiska handlingar visar sig 

vara  en  resurs  för  deltagande  i  en  gemensam  aktivitet  för  barn  med 

begränsade  språkliga  kunskaper.  Rörelsesånger  innefattar  flera  sätt  för 

deltagande genom att sång, gester och melodi strukturerar aktiviteten. Några 

barn deltar exempelvis genom sångtext, melodi och gester, medan andra barn 

endast deltar genom melodi och gester. Det menar Kultti innebär att även om 

barnen inte har ett språk för att kunna föra samtal kan de delta i sången. Som 

gruppaktivitet  erbjuder  sångsamlingen  olika möjligheter  till  deltagande  för 

barnen  genom  att  de  kan  observera,  lyssna,  sjunga,  göra  gester  och  nynna 

melodi (Kultti, 2012).  
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Enligt Kultti (2012) ger gruppaktiviteter också möjlighet för barnen att imitera 

och  upprepa  varandras  handlingar.  Resultatet  i  studien  visar  på  vikten  av 

gemensamma gruppaktiviteter där enskilda barn kan delta på olika premisser. 

Det menar Kultti innebär att samtliga barn blir delaktiga i språkliga aktiviteter 

i förskolan oavsett deras egna bidrag eller språkkunskaper. Trevarthen (2005) 

beskriver  i  sin  forskning  imitationen  som  en  intuitiv  beredskap  att  röra  sig 

rytmiskt med andra. Trevarthen menar i likhet med Vygotskij (1999) att genom 

imitation kan barnen  få uppmärksamhet, gensvar och beundran.  Imitation är 

enligt Trevarthen  ett  sätt  för barnen  att uttrycka och  få  sympati. Trevarthen 

menar  att  denna  intuitiva  beredskap  till  imitation  aktiveras  tidigt  i  livet. 

Studien  visar  att  imitation  bygger  på  förtroende  och  gemenskap.  Denna 

vetskap  kan  enligt  Trevarthen med  fördel  vara  betydelsefull  för  dem  som 

arbetar med barn och unga  som har  svårt  att kommunicera. Att  imitera och 

acceptera  imitationer  kan  bygga  ömsesidigt  förtroende  menar  Trevarthen 

(2005).           

 

Kultti  (2012)  påpekar  att  resultatet  i  hennes  studie  även  visar  att  barn 

uppmärksammar  varandras  handlingar,  och  är  inriktade  på  att  göra  saker 

tillsammans. Ömsesidighet, fysisk närhet, emotioner och vänskap mellan barn 

utmärker aktiviteterna  i  förskolan  (Kultti, 2012). En slutsats som Kultti drar  i 

sin  studie  är  att  barns  vänskapsrelationer  är  viktiga  för  språklig  och 

kommunikativ utveckling. Studien visar även att pedagogerna använder sig av 

stöttning  i  arbetet med  barnen  (Kultti,  2012).  Stöttningen  sker  enligt  Kultti 

genom  att  pedagogerna  ställer  frågor  till  barnen,  förklarar  ord  i  sånger  och 

beskriver synonymer. De ger också barnen möjlighet att upprepa gesterna till 

sångerna  före  och  under  sången.  Stöttningen  i  sångsamlingen  ger  barnen 

möjlighet  att  utveckla  språket. Den  skapar  även  förutsättningar  för  barnens 

deltagande oberoende av deras språkkunskaper menar Kultti (2012).  

 

Musik som pedagogik 

 

Uddén (2001) bidrar i sin studie om musisk pedagogik och kunskapande barn 

till att öka kunskapen om det pedagogiska arbetet med sång, lek och musik för 

barn  i  förskolan.  Det  musiska  begreppet  härstammar  från  antiken  och 

aktualiserades i slutet av 1980‐talet av den norske professorn i musikvetenskap 

Jon‐Roar Björkvold  (Uddén,  2004). Enligt Uddén  (2001)  är utgångspunkten  i 

hennes studie bland annat att människan är musisk. Det innebär enligt Uddén 

att människans språk och kommunikation  redan  från  födseln bygger på, och 

utgår  från  ljud och rörelser  i mötet med omgivningen. Den musiska  leken är 

barnets  livsform  för  lärande  och  utveckling menar  Uddén.  Det  innebär  att 

undervisningen  i förskolan med fördel kan fokuseras kring barnens muntliga 

och  kroppsliga  lärande.  En  av  slutsatserna  i  studien  är  att  en  medvetet 

genomförd  musisk  pedagogik  kan  stödja  barns  allsidiga  lärande  och 

harmoniska  utveckling.  Det  ger  även  barnen  de  kommunikationsmedel  de 

behöver för att kunna förklara sig och förstå omvärlden samt att utveckla sig 

till goda språkanvändare (Uddén, 2001).    
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För  att  genomföra  en musisk pedagogik med  kunskapande  barn  i  förskolan 

behövs  musiska  pedagoger  förklarar  Uddén  (2001).  Enligt  Uddén  är  det 

pedagoger som kan leda den musiska leken på ett medvetet sätt. En slutsats i 

studien är enligt Uddén att pedagoger  i förskolan bör återerövra sitt musiska 

språk. Det  vill  säga  att  använda  sin  egen  rytm‐  och  kroppskontroll,  och  att 

använda  sin  sångröst  på  ett  naturligt  sätt  som  är  anpassat  till  barns 

uppfattnings‐  och  uttrycksförmågor.  Det  innebär  att  pedagogerna  kan  leda 

musisk  gruppverksamhet  med  engagemang  och  inlevelse  med  musiskt 

lärande barn (Uddén, 2001).  

 

Enligt Uddén (2001) ses ofta musiken som ett estetiskt ämne som är angeläget 

för  experter,  ämneslärare  och  de  som  är  särskilt  intresserade. Men  Uddén 

argumenterar  för  att musiken med dess kommunikativa möjligheter  även  är 

till  för  alla  pedagoger  i  vardagsarbetet.  För  att  musikaktiviteter  ska  få  ett 

betydande  utrymme  i  förskolornas  verksamhet  behöver  de  som  arbetar  i 

förskolan kontinuerligt fortbildas i sång och musicerande (Ehrlin, 2012). Ehrlin 

beskriver att en verksamhet  lätt stagnerar utan  inspiration, och när det gäller 

musik  behöver  förskolorna  ofta  söka  den  kunskapen  utanför  förskolans 

väggar. Enligt Uddén (2004) bör pedagoger sänka sina höga estetiska krav på 

sig  själva. Uddén  betonar  att  sjunga,  klappa,  röra  sig  rytmiskt  och dansa  är 

något alla kan göra. Ehrlin (2012) visar i sin studie att flera av pedagogerna var 

osäkra  på  om  deras  kompetens  till  att  leda  sång  och musikaktiviteter med 

barnen  skulle  räcka  till  för  deras  uppdrag.  Ehrlin menar  att  resultatet  var 

förvånande eftersom pedagoger som arbetar  i en verksamhet som  inriktar sig 

på musik borde  lita  till  sin musikaliska kompetens. Studien visar att det var 

avgörande  att  pedagogerna  tog  till  sig  tanken  att  arbetet  med 

musikaktiviteterna  var  att  stimulera  barnens  språkutveckling.  Studien  visar 

även  att  pedagogerna  behövde  utveckla  tillit  till  den  egna  förmågan  att 

bedriva aktiviteterna (Ehrlin, 2012).  

     

Regelbundna  samlingar  i  vardagen  med  samma  ledare  i  den  pedagogiska 

verksamheten  ger  trygghet  och  får  barnen  att  känna  sig  delaktiga  i 

gemenskapen  och  samtidigt  få  lära  sig  av  varandra  (Uddén,  2004).  Att 

använda sig av musiska uttrycksformer, det vill säga, i pedagogiskt tanke‐ och 

språksyfte  kan  pedagoger  göra med  barn  i  alla  åldrar  (Uddén,  2004).  Den 

medvetna  språkkopplingen  i  den  musiska  pedagogiken  är  viktig  och  det 

sjungna ordet  tillsammans med förklarande  talspråk ska stå  i centrum menar 

Uddén. Dagliga musikaktiviteter som arbetssätt och redskap har en given plats 

i musikförskolornas verksamheter (Ehrlin, 2012). Det pedagogiska syftet är att 

förmedla glädje och gemenskap, att stimulera barnens språk och att utveckla 

barnens sociala kompetens (Ehrlin, 2012).        
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Syfte och Metod 
I detta kapitel kommer  först en beskrivning av syftet och de  frågeställningar 

som ligger till grund för arbetet i studien. Därefter kommer en redogörelse för 

den  metod  och  det  tillvägagångssätt  som  studien  genomförts  på.  Sedan 

presenteras de etiska överväganden som gjorts i arbetet med studien.     

 

Syfte 
 

Studiens  syfte  är  att  undersöka  pedagogers  uppfattningar  om  och  hur  de  i 

förskolan  arbetar  med  rytmik  och  musik  för  att  stimulera  barnen  i  deras 

språkutveckling. I arbetet med studien har följande frågeställningar använts:  

 

 Om  pedagogerna  arbetar  med  rytmik  och  musik  för  att  stimulera 

barnens  språkutveckling  hur  planerar  då  pedagogerna  detta 

språkstimulerande arbete med rytmik och musik? 

 

 Hur anser pedagogerna att de går tillväga med detta arbete?  

 

 

Metod 
 

Enligt Bryman (2011) utgör forskningsmetod en teknik för  insamling av data, 

som  exempelvis  textmaterial  från  intervjuer.  Val  av  metod  måste  enligt 

Kihlström  (2007)  anpassas  efter  det  som  ska  studeras.  Kihlström  (2007) 

förklarar att man måste fundera över hur syftet bäst besvaras. 

  

Kvalitativ ansats 

 

Enligt  Fejes  och  Thormberg  (2009)  bildar  begreppet  metodansats  en  större 

helhet än begreppet metod både när det gäller datainsamling och analys. Fejes 

och Thornberg skriver att något att ta ställning till när det gäller att analysera 

data  är  hur  forskaren  förhåller  sig  till  teori.  När  data  analyseras  kan  ett 

förhållningssätt vara att utgå från och använda sig av en specifik teori (Fejes & 

Thornberg, 2009). Jag valde i studien att utgå från och i analysen använda mig 

av den sociokulturella teorin om barns lärande och utveckling av språk, enligt 

Vygotskijs teorier. Enligt Vygotskij (1999) innebär den sociokulturella teorin att 

barn  lär  hela  tiden  i  sociala  sammanhang. Den  sociokulturella  teorin  valdes 

med utgångspunkt  i syftet. Syftet med studien var att undersöka pedagogers 

uppfattningar om och hur de i förskolan arbetar med rytmik och musik för att 

stimulera barnen i deras språkutveckling.       
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Kvalitativa intervjuer 

 
Enligt Ryen (2004) är den kvalitativa intervjun bara en av flera olika varianter 

av  intervjuer. Till  formen  liknar en kvalitativ  intervju ett vanligt samtal, men 

den skiljer sig  från det vanliga samtalet genom att den har ett bestämt  fokus 

(Kihlström, 2007). Enligt Kihlström är det den  som  intervjuar  som  ser  till att 

man  inte  avviker  från  ämnet  och  som  bestämmer  riktningen  på  samtalet. 

Kihlström  (2007)  beskriver  att  en  kvalitativ  intervju  inte  bör  styras  genom 

ledande  frågor. Det  är  istället  respondenten, den  intervjuades  uppfattningar 

och föreställningar som är av intresse (Kihlström, 2007).  

 

Enligt Ryen (2004) är syftet inte att tvinga på andra sina egna tolkningar utan 

att få fram intervjupersonens egna uppfattningar om den sociala världen. Ryen 

menar att det är den som blir intervjuad som är expert på sin kunskap och sin 

egen förståelse.  Öppna frågor som har en svag struktur och inte har ett färdigt 

svarsalternativ brukar användas, och även följdfrågor som inte i förväg har en 

bestämd ordning (Kihlström, 2007). Enligt Ryen (2004) är det bra om forskaren 

är väl förberedd inför intervjun. Ryen menar att en bra intervju förutsätter ett 

noggrant  förarbete och att den  som blir  intervjuad  i  stor utsträckning bör  få 

prata utan att styras av  frågorna. Enligt Kihlström  (2007) är det en  fördel att 

spela  in  intervjuerna,  och  att dessa  sedan  skrivs ut  för  att  analysarbetet  ska 

kunna göras på ett tillförlitligt sätt. Kihlström (2007) framhåller att genom att 

banda intervjuerna kommer allt som sägs under intervjun med.         

 

Urval 

 

Vid  kvalitativa  intervjuer  handlar  det  ofta  om  att  hitta  personer  som  har 

erfarenheter  av  området  som  intervjun  ska  handla  om  (Kihlström,  2007). 

Bryman  (2011)  rekommenderar  ett  målinriktat  urval  vilket  innebär  att 

forskaren  gör  sitt  urval  utifrån  en  önskan  att  intervjua  personer  som  är 

relevanta för forskningen. Jag vände mig till fem olika förskolechefer via mail 

och telefon för att komma  i kontakt med åtta pedagoger  i åtta olika förskolor 

som var intresserade att delta i undersökningen. Ryen (2004) beskriver att vid 

intervjuer med arbetstagare som är knutna till en viss institution krävs det ofta 

ett  godkännande  om  intervjun  ska  utföras  på  arbetstid.  Förskolorna  i 

undersökningen var belägna  i en medelstor kommun  i mellersta Sverige, och 

för  att  ta del  av  olika  förskolors  inriktningar  i verksamheten kontaktade  jag 

förskolor  både  i  landsort  och  i  tätort.  Jag  fick  positivt  svar  från  samtliga 

pedagoger, men på grund av sjukdom och semester blev det sedan bortfall av 

två  deltagare.  Eftersom  jag  intervjuade  både  barnskötare,  förskollärare  och 

grundskollärare  för  tidigare  år  har  jag  valt  att  använda  begreppet  pedagog 

som  en allmän benämning  i  studien  för  samtliga  tre yrkeskategorier. För att 

samtliga pedagoger  ska  få vara  anonyma har  jag valt  att namnge dem med 

fingerade namn från a till f: Anna, Beatrice, Carina, Diana, Emma och Frida. 
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Anna: Förskollärare, har arbetat 7 år i förskolan. 

Beatrice: Barnskötare, har arbetat 23 år i förskolan. 

Carina: Grundskollärare tidigare år, har arbetat 7 år i förskolan. 

Diana: Förskollärare, har arbetat 26 år i förskolan. 

Emma: Förskollärare, har arbetat 18 år i förskolan. 

Frida: Barnskötare, har arbetat 24 år i förskolan. 

 

Genomförande 

 

Jag skrev ett missiv, ett brev där  jag presenterade mig själv. Där berättade  jag 

om  syftet med  intervjun,  att  intervjun  skulle  ta  cirka  sextio minuter,  att  jag 

gärna ville spela in intervjun och att alla som deltog i intervjun skulle få vara 

anonyma.  Jag  delade  ut  missiven  personligen  till  de  pedagoger  som 

förskolecheferna  valt  ut.  Pedagogerna  fick  sedan  själva  avgöra  om  de  ville 

delta  i  intervjun.  Intervjuerna  skedde  under  vecka  tio  ute  på  de  respektive 

förskolorna. Alla  intervjuer genomfördes  i ett enskilt  rum,  som valdes av de 

enskilda pedagogerna,  för att vi  inte skulle bli störda under  intervjuns gång.  

Kihlström (2007) betonar att det är en fördel att intervjun sker på en lugn och 

avskild plats, och att man sitter så att man ser varandra bra.  

 

Intervjuerna  tog  mellan  tjugofem  minuter  till  sextiofem  minuter.  Enligt 

Kihlström  (2007)  bör  det  finnas  god  tid  avsatt  till  intervjun  så  att  den  inte 

behöver avbrytas mitt i. Alla pedagoger gick med på att intervjuerna spelades 

in, och  jag  förde bara stödanteckningar under själva  intervjun. Det gjorde att 

intervjuerna mer  kunde  liknas  vid  samtal. Bryman  (2011) betonar  att  för  att 

vara uppmärksam på det som sägs i intervjun och för att följa upp intressanta 

synpunkter  är  det  bäst  att  inte  behöva  bli  distraherad  av  behovet  att  föra 

anteckningar.  Jag  transkriberade  alla  intervjuer  när  de  var  genomförda. Det 

tog  mycket  tid,  men  underlättade  det  efterföljande  analysarbetet.  Bryman 

(2011) beskriver transkriberingen som en tidsödande process och att det kan ta 

fem till sex timmar att skriva ut en timmes intervju.       

        

Kvalitativ analys och tolkning 

 

Kihlström  (2007) menar att det ska  finnas god  tid  till analysarbetet, eftersom 

tankar  kring  analysen  ständigt  pågår.  Vid  bearbetning  och  analys  har 

forskaren ofta  en  stor mängd ostrukturerat material  (Malmqvist, 2007). Fejes 

och Thornberg  (2009)  skriver  att utmaningen  i kvalitativ  analys  är  att  skapa 

mening  i en stor mängd data. Malmqvist (2007) framhåller att  i vår dataålder 

kan  utskrifter  på  papper  verka  föråldrat, men  en  fördel  är möjligheten  till 

överblick  som  en  dataskärm  inte  kan  ge  på  samma  sätt.  Eftersom  jag 

transkriberade alla intervjuer fanns de på papper. Alla intervjuer fick sedan en 

egen färgmarkering vilket gjorde att  jag kunde klippa ut och sortera de delar 

som hörde ihop. 
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I analysen arbetar  forskaren aktivt med sina data, organiserar dem och söker 

efter mönster  (Fejes & Thornberg,  2009). Mönster  som kan urskiljas  i  svaren 

kommer att utgöra grunden för hur de olika kategorierna kommer att utforma 

sig  (Kihlström,  2007).  Efter  de  mönster  som  jag  hittade  i  mitt  insamlade 

intervjumaterial delade  jag sedan in materialet i fyra olika kategorier som var 

relevanta  för studiens syfte. Bearbetning,  tolkning och analys kan ses som en 

mödosam  process  som  sedan  övergår  till  en  mer  systematisk  analys 

(Malmqvist, 2007). Malmqvist beskriver att forskaren går från en beskrivande 

nivå  till en mer analytisk‐teoretisk, där resultat relateras  till  tidigare kunskap 

inom  området  och  till  teoribildning.  Enligt  Kihlström  (2007)  är  det  bra  om 

forskaren  illustrerar texten med citat från  intervjuerna för att resultatet ska få 

mer  trovärdighet.  Jag  valde  därför  ut  citat  från  intervjuerna  för  att  belysa 

resultatet.  Jag har valt att  i citaten byta ut ordet ”dom” med de och dem  för 

läsbarhetens skull.   

          

Etiska överväganden 

 

Under  arbetet  med  studien  har  jag  följt  Vetenskapsrådets  forskningsetiska 

principer.  Enligt  Vetenskapsrådet  (u.å.)  är  forskning  nödvändig  för  både 

individernas utveckling och samhällets utveckling. Därför är det ett berättigat 

krav att forskning bedrivs och inriktas på väsentliga frågor, och att den håller 

hög kvalitet. Detta krav kallas för forskningskravet och innebär att kunskaper 

utvecklas  och  fördjupas,  och  att  metoder  förbättras.  För  forskningsetniska 

överväganden  finns  också  det  så  kallade  individskyddskravet.  Enligt 

Björkdahl  Ordell  (2007)  kan  individskyddskravet  delas  i  fyra  allmänna 

huvudkrav:  informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  och 

nyttjandekravet. 

 

Informationskravet  innebär  enligt  Björkdahl  Ordell  (2007)  att  forskaren  ska 

informera  om  den  aktuella  forskningens  syfte.  Genom  mitt  missiv  till  de 

berörda  pedagogerna  i  studien  informerades  de  om  examensarbetets  syfte. 

Samtyckeskravet medför  att deltagarna  i  en undersökning  själva har  rätt  att 

bestämma  över  sin medverkan  enligt Björkdahl Ordell  (2007). Deltagandet  i 

min undersökning var frivillig för de tillfrågade pedagogerna.  

 

Enligt  Björkdahl  Ordell  (2007)  ska  uppgifter  om  alla  personer  i  en 

undersökning förvaras på ett sätt att obehöriga inte kan ta del av dem i det så 

kallade  konfidentialitetskravet.  Personuppgifterna  i  mitt  examensarbete 

behandlades  konfidentiellt  och  pedagogerna  kommer  inte  att  kunna 

identifieras i min uppsats då dessa är anonyma. Nyttjandekravet innebär enligt 

Björkdahl  Ordell  (2007)  att  insamlade  uppgifter  endast  får  användas  för 

forskningsändamål. Det material  jag  samlade  in  genom  intervjuerna  har  jag 

endast använt i mitt examensarbete. Vetenskapsrådet (u.å.) rekommenderar att 

deltagarna  i undersökningen  och  även  andra berörda personer  får  ta del  av 

forskningsresultaten. Både pedagoger och  förskolechefer erbjöds att  ta del av 

resultaten i mitt examensarbete. 
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Resultat 
Här nedan presenteras resultatet, det vill säga analysen och  tolkningen av de 

sex  kvalitativa  intervjuerna  i  studien.  Analysen  är  indelad  i  fyra  olika 

kategorier som har fått egna rubriker i detta kapitel. De fyra olika kategorierna 

är: Språkets roll  i verksamheten, Rytmik, musik och språk  i verksamheten, Planering 

av verksamheten och Kompetensutveckling för pedagogerna. Citat från intervjuerna 

är med för att ge exempel och skapa förståelse för analysen och tolkningarna.   

 

Språkets roll i verksamheten 
 

Barns  språk  och  språkutveckling  har  en  tydlig  plats  i  den  pedagogiska 

verksamheten  i förskolorna visar analysen. Pedagogerna ger  intryck av att de 

uppfattar språket som viktigt i vardagen och att språket alltid finns med i det 

vardagliga  arbetet. Att  pedagogerna  i  studien  ger  uttryck  för  att  språket  är 

integrerat  i det dagliga arbetet  talar  för att språket används  i alla situationer. 

Enligt  den  sociokulturella  teorin  sker  inlärning  på  alla  stadier  i  barnets 

utveckling,  och  inlärningen  startar  långt  innan  barnet  börjar  skolan.  Det 

innebär  att  pedagogerna  har  ett  betydelsefullt  uppdrag  när  det  gäller  att 

stimulera varje barns språkutveckling.     

 
Att alla barn har rättighet till ett språk. Vi påminner om det hela tiden. Att det finns 

många olika kommunikationssätt. (Beatrice)   

 
Vi har ett språkarbete. Det handlar om språket hela tiden. Vi benämner, upprepar, 

pekar, använder stödtecken,  i allt vad vi gör och vid alla situationer.   Här är  inte 

språket utplockat, nu ska vi ha språk, utan det är språk hela tiden. Det får ta längre 

tid. (Carina) 

 

Min  tolkning  av  pedagogernas  uppfattningar  är  att  språket  ses  som 

betydelsefullt för alla barn  i verksamheten oavsett barnens ålder. Det  innebär 

att  alla  barn  har  rätt  till  att  kunna  kommunicera med  andra  varje  dag. Det 

framstår  som  att  vardagliga  aktiviteter  som  exempelvis  påklädning  och 

måltider får ta längre tid för att pedagogerna ska få möjlighet att benämna det 

de gör tillsammans med barnen.    

 

Pedagogerna  i  studien  ger  uttryck  för  att  vardagliga  och  återkommande 

rutiner  i  verksamheten  är  av  betydelse  för  barnen  och  skapar  trygghet. 

Tillfällen när pedagogerna samlar barnen sker varje dag i flera av förskolorna i 

studien. Det  framstår  som  att  barns  språk  tar  en  stor  del  av  utrymmet  vid 

dessa samlingar.  
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I stort sätt har vi samling varje dag. Då kan vi ha olika aktiviteter som vi bestämt 

innan, språket speciellt. Vi kan ha  tema under en hel vecka,  rim och  ramsor, och 

klappa stavelser. (Anna) 

 

Det  ovanstående  exemplet  tolkar  jag  som  att  pedagogerna  anser  det  vara 

positivt för barnen med rutiner och kontinuitet i den vardagliga verksamheten. 

För barnen innebär det att de får trygghet och lättare kan koncentrera sig och 

ta del av samlingarnas och verksamhetens innehåll som exempelvis språk.  

 

I studien framstår det som att flera av pedagogerna arbetar för att hitta stunder 

varje dag  för att kunna  samtala med barnen  i mindre grupper. Pedagogerna 

framhåller bland annat de pedagogiska måltiderna som sådana  tillfällen, och 

betonar deras betydelse. Det blir dock allt vanligare med matsalar, och frukost 

där barnen droppar  in på morgonen. Det  talar  för att stunder  till samtal och 

gemenskap blir allt färre i förskolan. 

       
Vi har  lagt  stor  fokus vid måltiden. Det  är den  stunden det  är  lugnt, när de har 

möjlighet att prata. Det känns faktiskt bra! Jag tycker att det är jätteviktigt, och det 

är viktigt för mig som pedagog. Vi tycker så här att det viktiga är att vi pratar med 

barnen  och  att det  inte  är  en  envägskommunikation. Och  att  språkutveckling  är 

också att lyssna. Att det är viktigt att lyssna vad de säger, och hur de säger, att man 

bekräftar att man hörde vad du sa. Att det finns en möjlighet för barn att prata med 

barn. (Diana)  

 

Pedagogiska luncher är väldigt viktigt. Vi benämner allt vi gör. Vi frågar om allt vi 

gör. Tillslut kommer orden. (Frida) 

 

De  två  citaten  tolkar  jag  som  att det  är  viktigt  för  pedagogerna  att  se  varje 

barn,  och  att  kunna  bekräfta  det  enskilda  barnet.  Pedagogerna  ser  det  som 

meningsfullt att samtala med barnen. Det  förefaller som att pedagogerna ser 

samtalet  som  en  del  av  barnens  språkutveckling,  och  de  betonar  även 

lyssnandet som betydelsefullt i barnens språkutveckling.   

 

Det är flera av pedagogerna  i förskolorna  i studien som använder stödtecken 

för att förstärka det talade språket. Flera av pedagogerna har fått fortbildning i 

AKK, Alternativ Kompletterande Kommunikation där stödtecken ingår.       
 

Sedan har vi stödtecken, det används  i hela gruppen, ofta är barnen bättre än vi. 

(Diana) 

 

Vi  använder  stödtecken. Vi märker  att det  hjälper  jättemånga  barn.  Inte  bara de 

som behöver extra utan även andra. Vi har månadens tecken på förskolan. De äldre 

barnen vill ha mer utmaningar, vi är inne på meningar. Vi har tecken överallt, och 

lägger ut på Föräldramötet. (Beatrice) 

 

Det ger  intryck av att när pedagogerna använder stödtecken blir det som ett 

verktyg i arbetet med barns språkutveckling. Stödtecken kan vara till hjälp för 

alla pedagoger  i verksamheten när det gäller språk och kommunikation. Det 

framstår som att pedagogerna uppfattar att barnen  lätt  lär sig stödtecken och 
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därmed behöver nya utmaningar  ju äldre de blir och desto mer de kan. Även 

föräldrarna  blir  delaktiga  i  det  pedagogiska  arbetet med  stödtecken  genom 

bland  annat  Föräldramötet  på  webben,  som  är  en  plattform  för 

kommunikation mellan hem och förskola.  

 

Det  framstår  i  studien  att  pedagogerna  kontinuerligt  och  systematiskt 

dokumenterar barnens  lärande genom olika projekt och  temaarbeten  som de 

har  i  verksamheten.  Studien  visar  att  barnen  är  delaktiga  i  arbetet  med 

dokumentationerna och att deras språk är av vikt i det arbetet.  
 

När vi har mycket dokumentation på väggarna om vad barnen gör och har gjort 

tycker jag att det är ett bra sätt att uppmuntra barnen att komma ihåg och jämföra 

och  prata  om. Att  det  blir  som  ett  verktyg. Då  kan man  prata  utifrån  bilderna. 

(Frida) 

 
Dokumentation  är  också  ett  sätt  att  stärka  språket,  att  barnen  är  med,  de  har 

inflytande, de får påverka, vad vi ska ta upp och skriva om. De får återberätta för 

andra vad de har sagt. Då är man en mindre grupp och  lär sig av varandra. Dela 

barngruppen är också en sak som vi gör för att kunna stimulera språket lättare. För 

i mindre grupp är det  lättare att komma  till  tals, och även  för oss pedagoger att 

kunna se barnen. (Emma)  

 

Det ter sig i exemplen i de två citaten som att det är positivt för pedagogerna 

att barnen deltar  i  arbetet med dokumentationerna,  eftersom det  innebär  att 

det  stimulerar  barnens  språkutveckling.  Pedagogerna  kan  sedan  på  ett 

naturligt sätt samtala kring de bilder och den dokumentation som är uppsatt 

tillsammans med barnen, och barnen kan kommunicera med varandra.       

 

Samtliga pedagoger  i  studien ger uttryck  för att böcker och  sagor är av  stor 

vikt  för barnens språkutveckling  i  förskolan. Studien visar att berättande och 

läsning  av  sagoböcker  och  även  kapitelböcker  förekommer  dagligen  i 

verksamheten. Det  framkommer under  analysarbetet  att barnen  är delaktiga 

vid val av böcker genom besök  i bokbuss och bibliotek. Vid en  förskola görs 

föräldrarna  delaktiga  genom  en  bokpåse  som  går  mellan  förskolan  och 

hemmet. Studien visar att flera barn redan kan läsa. Studien visar även att flera 

barn skriver bokstäver, ord och meningar och gör egna sagor. Det talar för att 

skriftspråk  och  symboler  används  och  anses  som  betydelsefullt  av 

pedagogerna.       

 
Det är  inte alltid vi  läser den exakta texten utan vi pratar om bilderna. Där är det 

också mycket  tonläge  och  hur man  lägger  upp  sagan med  återupprepning  och 

förväntan. (Frida) 

 

Vi har flera som kan läsa lite. Vi har en som läser helt flytande. Börjar de skriva är 

vi med och hjälper dem. De smittar varandra. Man får försöka locka dem. (Anna) 
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Det  framstår  som  att  det  alltid  finns  böcker  tillgängliga  för  barnen  i 

verksamheten. Böckerna används på flera olika sätt där det skrivna ordet inte 

alltid är det viktiga. Barns fantasi och  inlevelse uppmuntras  i berättandet och 

det framstår som att det ger möjlighet till språkstimulans.  

 

Rytmik, musik och språk i verksamheten 
 

Det uppfattas  i studien som att rytmik och musik har en självklar plats  i den 

dagliga verksamheten  i  förskolan. Pedagogerna ger  intryck av att de sjunger 

spontant med barnen vid de  tillfällen då det passar  i vardagen. Studien visar 

också att barnen själva tar initiativ till att sjunga med pedagogerna. Enligt den 

sociokulturella  teorin har barnets  språk  i  första hand en  social  funktion  som 

används  för kommunikation. Den sociokulturella  teorin beskriver att språket 

är  ett medel  för  social  samvaro  och  förståelse. Det  innebär  en möjlighet  för 

pedagoger och barn att mötas i samförstånd.    

  
Det är mer spontant och  jag känner att vi sjunger mest varje dag i alla fall. Vi har 

väldigt sångglada barn. Rytmik och musik är jätteviktigt för barns språkutveckling. 

(Diana) 

 

Vi  brukar  sjunga  Gubben  i  lådan  fast man  sjunger  om  barnet.  Då  kan  barnen 

komma med lådan och skjuta fram den. Det blir lekfullt i vardagen! (Frida)  

 
Man kan ju sjunga när man byter blöja. (Carina) 

 

Genom  citaten  tolkar  jag det  som att  rytmik och musik  ses  som ett naturligt 

inslag i pedagogernas verksamhet i förskolan, detta genom att de sjunger varje 

dag. Det  förefaller  som  att  spontaniteten  och  lekfullheten med musik  är  av 

betydelse för både barn och pedagoger. Det framstår även som att barnen tar 

egna initiativ till sång med pedagogerna, och att de initiativen uppmuntras. 
  

Det  framstår  i  studien  som att pedagogerna uppfattar barns  språkutveckling 

som en given del i arbetet med rytmik och musik. Pedagogerna ger uttryck för 

att de använder stödtecken, kroppsspråk,  rim och  ramsor, stavelser, begrepp 

och  ordförråd  i  sång,  rytmik  och  musik  för  att  stimulera  barnens  språk. 

Studien visar att barnen deltar på olika sätt och efter sin egen nivå i sången och 

musiken. En del barn deltar bara genom rörelsemönstret, och en del även med 

ljud och ord. 

 
I sång på samling där är det mycket språk. Barnen sjunger med genom rörelser eller 

stödtecken.  Rörelser  förstärker  språket.  Strävan  är  att  ha  samlingar  varje  dag. 

(Carina)    

     
Vi  sjunger mycket  ramssånger, och med  rim. Vi  sjunger och  rimmar  tokigt. Bara 

barnen kommer på och knäcker den här koden att det låter lika. (Beatrice) 
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Jag  ser att barnen  lär  sig  snabbt. Även de nya barnen  lär  sig väldigt  snabbt.  Inte 

bara att de kan vara med i rörelsemönstret som blir, utan också med ljud och vissa 

ord. (Frida) 

 
När jag har musik då blandar jag in språk också. Jag plockar inte bara fram, nu ska 

vi sjunga det här, utan alltid att det blir dramaturgi kring det hela. Här har vi en 

mjuk påse och så kan det vara en sträv påse. Det kan vara tunga saker, det kan vara 

lätta  saker,  fordon  som båtar, och djur, och då  finns det olika  sånger  till de här. 

(Emma) 

 

Det  framstår  som  att  pedagogerna  stimulerar  barnen  i  sin  språkutveckling 

genom  rytmik  och  musik,  och  att  det  innebär  att  barnens  språkliga 

medvetenhet  ökar.  Det  ger  intryck  av  att  pedagogerna  medvetet  varierar 

innehållet  i  arbetet,  och  att  det  finns  en  medveten  tanke  kring  de 

språkstimulerande aktiviteterna  i rytmik och musik. Pedagogerna ger  intryck 

av att barnen deltar utifrån sin förmåga med rörelser, ljud och ord. 

 

Studien  visar  att  flera  av  förskolorna  har  sångsamlingar  där  avdelningarna 

gemensamt  samlas  och  sjunger  tillsammans.  I  de  förskolor  som  har 

sångsamlingar  gemensamt  ger  pedagogerna  intryck  av  att  alla  som  arbetar 

med barnen kan  leda och genomföra dessa samlingar. Studien visar även att 

pedagogerna är flexibla och att den som är intresserad får leda samlingarna.     

 
Det  är  sångsamling  en  gång  i månaden. Nu  ska  vi  försöka  börja med  varannan 

vecka  alla  tillsammans. Vi  turas  om  avdelningsvis. Alla  kan  hålla  i  den. Det  är 

mycket rörelsesånger och mycket önskemål. (Frida) 

 
Det som återkommer varje vecka det är att vi har en sångsamling över hela huset. 

Då turas vi om att hålla i det. Det är inte större än att vem som helst kan hålla i den. 

(Anna) 

 

Dessa  två  citat  tyder  på  att  pedagogerna  är  positiva  till  gemensamma 

sångstunder, eftersom det innebär att där kan alla barn och pedagoger mötas i 

gemenskap. Det ger  intryck av att pedagogerna även  lyssnar på vad barnen 

vill  sjunga  och  att de  sjunger  sånger där  språket  förstärks med  rörelser  och 

kroppsspråk. Att pedagogerna ger uttryck för att alla som arbetar med barnen 

kan  leda  sångsamlingarna  tolkar  jag  som att pedagogerna känner  sig  trygga 

med sitt uppdrag när det gäller rytmik och musik.  

 

Det  framstår  i  analysen  som  att  pedagogerna  även  arbetar med  rytmik  och 

musik  genom  olika  rytmikinstrument.  Detta  gör  de  för  att  bland  annat 

stimulera  barnens  begreppsuppfattning  genom  att  spela  långsamt,  snabbt, 

svagt  och  starkt.  Pedagogerna  ger  uppfattningen  av  att  det  är  positivt  för 

barnen att de visar hur instrumenten fungerar. Det gör att barnen kan imitera 

rytmerna, takten och pulsen. Analysen visar även att i flera förskolor tillverkar 

pedagogerna  egna  instrument med barnen. Detta  för  att pedagogerna bland 

annat ska ta tillvara barnens intressen.  
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Vi har en instrumentlåda inne på vår avdelning med rytmikinstrument. Den är inte 

framme på barnens nivå, utan vi tar ner den när de ber om den. Det finns trummor, 

pinnar,  trianglar, maracas och xylofon. Då brukar vi ha de här stavarna  för att vi 

ska få in rytmik, lite olika rytmer. Jag tror inte att man hjälper barnen om man bara 

lämnar ut saker, utan visar. Att man förklarar instrumentet och är delaktig när de 

ska spela instrumenten. (Emma) 

  

Vi  har  trummor  både  köpta  och  egengjorda.  Vi  har  maracasägg  och  bjällror. 

Bjällrorna  kan man  ha  runt  fotleden  så man  kan  stampa  och  gå  runt. Man  kan 

dansa och visa känslor. Det handlar mycket om mimik och kroppsspråk. (Frida) 

  

Exemplen  i  citaten  tolkar  jag  som  att  förskolorna  har  tillgång  till  olika 

rytmikinstrument  i verksamheten och att pedagogerna använder dem  för att 

stimulera barnens begreppsbildning. Det ger  intryck  av  att pedagogerna vill 

vara delaktiga i barnens lärande och att de även utgår från barnens intressen i 

det pedagogiska arbetet.           
   

I  studien  uppfattas  det  som  att  flera  förskolor  har  egna  musikrum  eller 

musikmiljöer i verksamheten. Flera av pedagogerna ger uttryck för att de har 

eller arbetar med att skapa en miljö för musik. Det gör de för att locka, utmana 

och inspirera barnen till aktiviteter med sång, rytmik och musik.    
 

Vi har ett musikrum som barnen själva har velat ha som vi gjort i ordning. Det har 

vi  haft  i  flera  år  nu. Där  har  vi  en  bandspelare  och  en  låda med  några  enstaka 

instrument. Det är maracas, trummor och pinnar. Trianglar tog vi bort för de har ett 

så skarpt ljud. (Beatrice)    

 
Vi har börjat göra ett musikrum. Vi hade  tänkt sätta upp speglar och göra någon 

scen så man kan röra sig. Det är samlingsrum också. Det blir en annan verksamhet 

när  det  är  tillgängligt.  Vi  har  maracas,  träpinnar,  tamburin  och  två  mindre 

trummor. (Carina)  

 

Det  framstår  som  att  musiken  har  en  naturlig  plats  i  förskolorna,  och  att 

musikrummen i verksamheterna talar för detta. Det framträder som att miljön 

i  förskolorna  i  studien  är  tillåtande  och  även pedagogernas  förhållningssätt, 

genom att rytmikinstrumenten är tillgängliga för barnen i musikrummen.  

 

En  av  pedagogerna  i  studien  ger  uttryck  för  att  inte  vara  någon 

inspirationskälla när det gäller rytmik och musik. Pedagogens uppfattning är 

dock att rytmik och musik är viktigt för barns språkutveckling. De samarbetar 

med en musikhandledare varannan vecka, och det  framstår som  lustfyllt och 

inspirerande  för  både pedagoger  och  barn. Analysen  visar  att  alla  förskolor 

utom en har eller har haft ett samarbete med musikhandledare.  
 

Förut  hade  vi  en musikhandledare  en  gång  i  veckan. Då  fick  barnen  prova  på 

trumman. Det var väldigt populärt. (Anna) 

    

Det blev roligt när det kom in mer rytmik och lite dans. Det är inspirerande. Vi har 

det varannan vecka. (Diana) 
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Vi har sångsamlingar varje fredag. Då är tanken att en från varje avdelning går dit 

och de ska sedan visa oss övriga. Där är det mycket språk. Musikhandledaren gör 

på olika sätt. (Carina) 

 

Samarbetet med musikhandledaren  tolkar  jag  som att det ger pedagogerna  i 

förskolan inspiration, tips och idéer på nya sånger, danser och rytmer, som de 

sedan kan ta med till den egna pedagogiska verksamheten. Det förefaller som 

att dessa musikstunder med  sång,  rytmik och dans även  stimulerar barnen  i 

deras språkutveckling, genom att  innehållet är varierat. Det  ter sig även som 

att pedagogerna ska införliva och förmedla de nya kunskaperna de får genom 

musikstunderna till varandra i arbetslagen.  

  

Planering av verksamheten 

 
Läroplanen och verksamhetsmålen uppfattas av pedagogerna  i analysen som 

hjälpmedel  att  utgå  ifrån  för  att  uppfylla målen  i  förskolan. Det  framstår  i 

analysen  som  att  pedagogerna  kontinuerligt  planerar,  reflekterar,  följer  upp 

och  utvärderar  verksamheten  i  förskolan.  Enligt  den  sociokulturella  teorin 

behöver barnen förmåga att förflytta sig från det som det kan till det som det 

inte  kan,  genom  att utmanas  i  sin  närmaste utvecklingszon. Det  innebär  att 

pedagogerna  behöver  planera  den  pedagogiska  verksamheten  efter  varje 

enskilt barn för att de ska kunna utmanas på sin utvecklingsnivå.        

 
Vi  har  en  och  en  halv  timme  varje  måndag  vår  avdelning  tillsammans, 

avdelningsplanering och  reflektionstid. De  som arbetar heltid har en och en halv 

timmes planeringstid varje vecka, men det är olika dagar. (Diana) 

 
Vi har  inte  långmåndag som en del har. Vi har olika dagar en  timme och  femton 

minuter. Då är det arbetslaget. (Frida) 

 

Enligt  exemplen  i  de  två  citaten  framstår  det  som  att  det  finns  tid  till 

pedagogerna  avsatt  varje  vecka  för  pedagogiska  planeringar,  både  enskilda 

och  gemensamma  i  arbetslagen.  Det  ger  intryck  av  att  pedagogerna  får 

möjlighet till att reflektera över verksamheten i arbetslaget.   

 

Flera av pedagogerna i studien ger uttryck för att de har en hel dag att fördela 

sin  planering  på. Det  talar  för  att  detta  är  ett  allt  vanligare  arbetssätt. Det 

förefaller  som  att  pedagogerna  bland  annat  använder  sin  planeringsdag  till 

avdelningsmöten, enskilda planeringar och kvällsmöten.  

 
Vi  har  planering  en  långdag  varje  vecka,  långonsdag.  Då  är  tanken  att  vi  ska 

planera, och prata om projekt. (Carina) 

 
Måndag  är  en  hel  planeringsdag  för  oss.  Vi  har  vad  vi  kallar  långmåndag. 

Avdelningarna har en och en halv timme var på förmiddagen. Det är alltid möten 

på måndagar,  APT  eller  avdelningsmöte,  alternativt  att  vi  planerar  två  timmar 

själva på måndagar  schemalagd  tid.  För  något  år  sedan  började  vi med det.  Jag 

tycker det fungerar bra. (Anna) 
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Citaten  i  exemplen ovan  tolkar  jag  som att pedagogerna är nöjda med detta 

heldagssystem för planeringar när det väl har blivit inarbetat. 

  

I  analysen  framstår  det  som  att  Föräldramötet  på webben,  plattformen  för 

kommunikation mellan hem och förskola, är ett verktyg för pedagogerna när 

det  gäller  att  ge  föräldrarna  möjlighet  till  insyn  och  delaktighet  i  den 

pedagogiska planeringen.   
 

En och en halv till två timmar får man nog räkna med att Föräldramötet på webben 

tar i veckan. Då får man hitta tillfällen när det kan flyta på, man tar stunder när det 

inte märks.  Då  väljer  vi  något mål  varje  vecka  som  vi  belyser  och  skriver  om 

läroplanen, och det kan vara språk. (Emma) 

 

Exemplet ovan tolkar jag som att arbetet kring Föräldramötet på webben anses 

som  betydelsefullt  för pedagogerna,  att det  är  tidskrävande  och  att det  ofta 

görs i barngrupp när det finns tid över. 
  

Pedagogerna  i studien ger uttryck  för att den egna didaktiska planeringen är 

av  stor  vikt  för  den  pedagogiska  verksamheten.  Under  planeringstiden 

förbereds  och  genomarbetas  den  didaktiska  planeringen.  Under  själva 

aktiviteten  har  de  planeringen  i  sitt  minne  och  det  nedskrivna  materialet 

endast som ett stöd för genomförandet.  

 
Jag har en förplanering där jag skriver sånger, men den har jag bak i huvudet så jag 

kan vara flexibel. Vad har vi för barn här idag, man följer barngruppen så den får 

vara med  och  påverka.  Jag  har  alltid  en  planering.  Jag  tänker  att  nu  ska  jag  ha 

återupprepning,  barnen  ska  känna  sig  trygga med  det  de  gjorde  förra  gången. 

(Emma) 

 

Citatet visar att pedagogerna vill att aktiviteten ska kunna utföras utan att de 

måste läsa innantill. Det ger intryck av att pedagogerna vill kunna vara flexibla 

och anpassa sig efter den barngrupp de arbetar med under aktiviteten. Dessa 

rutiner  skapar  troligen  trygghet  för  barnen  och  pedagogen  som  genomför 

aktiviteten. 

 

Pedagogerna avsätter även tid till att skriva ner reflektioner och utvärderingar 

av de  genomförda  aktiviteterna  talar  för  att detta  ses  som  betydelsefullt  för 

den återkommande didaktiska planeringen.   

 
Vi  förbereder aktiviteter och  tittar vad vi gjorde veckan  innan. Vi har ett  schema 

där vi skriver, där vi tittar på aktiviteten, hur det har gått och vem som har utfört 

aktiviteten. (Diana) 

 

I detta  citat ges uttryck  för pedagogernas uppfattning om att uppföljning av 

aktiviteterna  är  av  stor  vikt.  Det  framstår  som  att  dokumentationerna  av 

aktiviteterna bidrar  till att pedagogerna kan utvärdera sin egen aktivitet. Det 

innebär sannolikt att barns möjlighet till utveckling och lärande ökar.  
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Kompetensutveckling för pedagogerna 
  

Det  framstår  som  att  pedagogerna  får  möjlighet  till  och  uppfattar 

kompetensutveckling som betydelsefullt för att utveckla sin pedagogiska roll i 

rytmik, musik och språkutveckling. Pedagogerna  i studien ger uttryck  för att 

förskolecheferna  är  positiva  till  kompetensutveckling  och  fortbildning.  De 

kompetenshöjande  fortbildningarna  verkar  ständigt  pågå,  och  jag  tolkar  det 

som att pedagogerna uppmuntras av förskolecheferna till att delta. Enligt den 

sociokulturella teorin bör barnen få samspela med vuxna i sin omgivning som 

kan utmana dem på deras utvecklingsnivå,  och  som har kunskap  om  barns 

utveckling. Det  innebär  att  kompetensutveckling  i  rytmik, musik  och  barns 

språkutveckling kan ses som betydelsefullt för pedagogerna.  

 
Det  finns  mycket  att  gå  genom  att  utveckla  förskolan.  Vår  chef  hon  är  för 

fortbildning. Vi har gått kurser i stödtecken. Alla på förskolan har gått. Men sedan 

kan man också gå studiedagar om man vill. (Frida)  

 
Vi får gå på mycket föreläsningar. Föreläsningar får alla gå på, och andra kurser får 

man skriva upp sig på. Det är alltid något på gång. Chefen vill att vi ska bygga på, 

bygga upp kunskaper. Det är väldigt betydelsefullt att man har en chef som vill att 

man  ska  bygga  på  kunskaperna. Det  gör  ju  också  att man  kommer  vidare  i  sitt 

arbete. (Carina) 

 

Exemplen  i  citaten  ovan  tolkar  jag  som  att  pedagogerna  får  stöd  av 

förskolecheferna när det gäller kompetensutveckling. Det ger också intryck av 

att det finns mycket att ta del av när det gäller kompetenshöjande fortbildning. 

 

Det framstår emellertid i analysen som att de kurser som har en högre kostnad 

finns  det  däremot  restriktioner  kring.  Fortbildningar  som  exempelvis  skulle 

stärka och utveckla hela arbetslaget  finns det  inte ekonomi  till så att alla kan 

delta. 

  
Allt som har med att utveckla förskolan det skulle vår chef inte säga nej till. Det hon 

säger nej till det är de här kostsamma sakerna. (Diana)   

 

Citatet ovan ger intryck av att pedagogerna vill utveckla sig för att göra ett bra 

arbete,  och  att utföra  sina uppgifter professionellt. Det  förefaller  som  att  all 

kompetenshöjande  fortbildning  däremot  inte  är  tillgänglig  för  pedagogerna, 

om de medför stora kostnader.   

 

Det är  flera pedagoger som har gått kurser  i stödtecken och AKK, Alternativ 

Kompletterande Kommunikation. Det talar för att det finns fortbildning kring 

barns språkutveckling att ta del av.   

 
Det finns ju möjligheter och den chef jag har är inte omöjlig om man vill gå kurser, 

eller om man vill  få  fortbildning. Alla på hela  förskolan har gått AKK, Alternativ 

Kompletterande Kommunikation. Vi fick med mycket material. (Anna)  
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På den här avdelningen går alla AKK, Alternativ Kompletterande Kommunikation. 

(Diana) 

 

Genom de  två citaten  i exemplen  tolkar  jag det som att kompetensutveckling 

kring  språk  och  kommunikation  är  betydelsefull  för  pedagogerna  i  studien. 

Det  framstår  som  att  pedagogerna  kontinuerligt  behöver  fortbildning  kring 

barns språk och kommunikation för att tillgodose det enskilda barnets behov.    

 

Det framstår även som att det finns fortbildning kring rytmik, musik och dans 

kopplat till barns begreppsbildning och rumsuppfattning för pedagogerna att 

ta del av.  

     
Det finns ju alltid det som man kan gå, men i regel har man gått det som ligger ute. 

Men visst finns det möjlighet till det. Jag har gått AKK sedan tidigare, sedan gick vi 

Karlstadsmodellen en kurs. Sedan fick de andra gå kvällskurs i stödtecken. Jag har 

gått den med rytmik och musik. Den kan jag rekommendera! Jag har också gått den 

med dans. Den var bra! (Beatrice) 

 

Ovanstående  exempel  ger  intryck  av  att  pedagogerna  tar  del  av  det  som 

erbjuds  när  det  gäller  kompetensutveckling.  Det  framträder  som  att 

fortbildningen  även  ger  pedagogerna  verktyg  att  arbeta  med  i  den 

pedagogiska verksamheten.  

 

Avslutande sammanfattning 
 

Syftet med studien är att undersöka pedagogers uppfattningar om och hur de i 

förskolan  arbetar  med  rytmik  och  musik  för  att  stimulera  barnen  i  deras 

språkutveckling.  Resultatet  visar  utifrån  studiens  syfte  att  barns  språk  och 

språkutveckling  har  en  tydlig  plats  i  den  pedagogiska  verksamheten. 

Pedagogerna ger intryck av att de uppfattar språket som viktigt i vardagen och 

att språket alltid finns med i det vardagliga arbetet. Det framstår i resultatet att 

pedagogerna uppfattar barns språkutveckling som en given del i arbetet med 

rytmik  och musik.  Pedagogerna  använder  stödtecken,  kroppsspråk,  rim  och 

ramsor,  stavelser,  begrepp  och  ordförråd  i  sång,  rytmik  och musik  för  att 

stimulera barnens språk. Rytmikinstrument används för att stimulera barnens 

begreppsuppfattning. Resultatet visar att pedagogerna kontinuerligt planerar, 

reflekterar,  följer upp och utvärderar verksamheten  i  förskolan. Pedagogerna 

ger  uttryck  för  att  den  egna  didaktiska  planeringen  är  av  stor  vikt  för  den 

pedagogiska verksamheten. Det framstår i resultatet att pedagogerna uppfattar 

kompetensutveckling som betydelsefull för att utveckla sin pedagogiska roll  i 

rytmik, musik och språkutveckling. 

 

I  resultatdiskussionen  i  följande  kapitel  kommer  delar  av  resultatet  att 

diskuteras utifrån de två frågeställningarna i studiens syfte.      
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 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras  först det  tillvägagångssätt och den metod  som har 

använts  under  studiens  gång  i  en  metoddiskussion.  Sedan  följer  en 

resultatdiskussion med  stöd  av  den  tidigare  forskning  som  presenterades  i 

kapitlet  bakgrund  och  den  teoretiska  utgångspunkten,  den  sociokulturella 

teorin. Slutligen ges förslag på vidare forskning utifrån denna studie.      

 

Metoddiskussion 
 

Då studiens syfte var att undersöka pedagogers uppfattningar om och hur de i 

förskolan  arbetar  med  rytmik  och  musik  för  att  stimulera  barnen  i  deras 

språkutveckling,  var  det  relevant  att  välja  den  sociokulturella  teorin  som 

teoretisk  utgångspunkt  i  studien.  Utifrån  studiens  syfte  valdes  sedan 

kvalitativa  intervjuer  som  metod  för  insamling  av  empiri,  data.  Kihlström 

(2007) beskriver att en kvalitativ intervju inte bör styras genom ledande frågor. 

Det  är  istället  respondentens,  den  intervjuades  uppfattningar  och 

föreställningar  som  är  av  intresse.  Jag  hade  tänkt  genomföra  åtta  intervjuer 

med åtta pedagoger, men på grund av sjukdom och semester blev det bortfall 

av  två  pedagoger.  Möjlighet  finns  att  resultatet  kunde  ha  uppnått  större 

variation om dessa pedagogers uppfattningar och  förståelse hade varit med  i 

studien. De fem  förskolecheferna som  jag vände mig  till var de som valde ut 

de pedagoger som jag slutligen kom i kontakt med. Möjlighet finns att studiens 

syfte påverkade valet av pedagoger genom pedagogernas eventuella  intresse 

för ämnesområdet. 

 

Eftersom  kvalitativa  intervjuer  till  formen  liknar  vanliga  samtal  med  den 

skillnaden att de har ett bestämt  fokus var det bra att  jag var väl  förberedd. 

Frågorna jag hade förberett var öppna och i berättande form. Pedagogerna fick 

prata fritt utan att styras av frågorna. Ryen (2004) betonar att syftet inte är att 

tvinga på andra sina egna tolkningar utan att få fram intervjupersonernas egna 

uppfattningar  om  den  sociala  världen.  Min  uppgift  var  att  se  till  att 

pedagogerna  inte  avvek  från  ämnet. Där  var det  en  stor  fördel  att  jag  hade 

frågorna i minnet och var påläst i ämnet. Att ge utrymme för pedagogerna att 

berätta och utveckla sina egna uppfattningar bedömer jag har ökat variationen 

i  resultatet.  Under  intervjuerna  var  det  också  av  vikt  att  de  eventuella 

följdfrågorna  var  öppna  och  i  berättande  form  för  att  inte  styra  resultatet. 

Tiden som var avsatt till intervjuerna var sextio minuter och det var en fördel 

när  strukturen  för  samtalen var berättande. Att  inte behöva känna  tidspress 

och  behöva  avbryta  intervjuerna  var  en  fördel  anser  jag. En  av  intervjuerna 

varade  i sextiofem minuter. Pedagogen som blev  intervjuad  frågade själv om 

det fanns utrymme att prata fritt. Jag gjorde den bedömningen att det var väl 

använd tid.    
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Alla  pedagoger  i  studien  gick  med  på  att  intervjuerna  spelades  in.  Det 

medförde  att  mitt  fokus  kunde  ägnas  åt  själva  samtalet  och  att  givande 

följdfrågor  kunde  ställas  till  pedagogerna.  Stödanteckningar  fördes  under 

intervjuerna för att kunna följa upp intressanta synpunkter och uppfattningar 

hos pedagogerna. Att transkribera över fyra timmars  inspelat material visade 

sig  vara  tidskrävande.  Bryman  (2011)  beskriver  transkriberingen  som  en 

tidsödande  process  och  att  det  kan  ta  fem  till  sex  timmar  att  skriva  ut  en 

timmes  intervju.  Bearbetningen  av  materialet  visade  sig  vara  omfattande. 

Transkriberingen gav dock en ordagrann, samlad och betydelsefull överblick 

av materialet. Det underlättade sedan analysen och tolkningen av resultatet.  

 

Resultatdiskussion 
 

I följande resultatdiskussion kommer det först en redogörelse för syftet.  Sedan 

kommer resultatet i analysen att diskuteras utifrån de två frågeställningarna i 

syftet. Resultatet kommer  att diskuteras med  stöd  av den  tidigare  forskning 

som  presenterades  i  kapitlet  bakgrund  och  den  teoretiska  utgångspunkten, 

den sociokulturella teorin.     

  

Planering av rytmik, musik och språk 

 

Syftet med studien är att undersöka pedagogers uppfattningar om och hur de i 

förskolan  arbetar  med  rytmik  och  musik  för  att  stimulera  barnen  i  deras 

språkutveckling. Den första av de två frågeställningarna utifrån syftet är: Om 

pedagogerna  arbetar  med  rytmik  och  musik  för  att  stimulera  barnens 

språkutveckling hur planerar då pedagogerna detta språkstimulerande arbete 

med rytmik och musik? 

 

Resultatet visar att pedagogerna  i  studien kontinuerligt planerar,  reflekterar, 

följer upp och utvärderar verksamheten i förskolan, och att det finns tid avsatt 

till  detta.  Läroplanen  och  verksamhetsmålen  används  som  hjälpmedel  att 

uppfylla målen i förskolan. Enligt Vygotskij (1999) behöver barnen förmåga att 

förflytta  sig  från  det  som  de  kan  till  det  som  de  inte  kan. Vygotskij  (1999) 

menar  att  genom  att  utmana  barnen  i  deras  närmaste  utvecklingszon  sker 

utveckling och lärande. Det ger intryck av att planering är av vikt för att kunna 

utmana barnen i den pedagogiska verksamheten på barnets utvecklingsnivå.   

 

Resultatet  visar  att  för  pedagogerna  är  den  egna  didaktiska  planeringen 

betydelsefull  för  den  pedagogiska  verksamheten.  Under  planeringstiden 

förbereds och genomarbetas den didaktiska planeringen. Ehrlin (2012) betonar 

att för att aktiviteterna i musikstunderna ska vara språkstimulerande är det av 

vikt att barnen deltar  i det som har förberetts och planerats. Studien visar att 

pedagogerna  skriver  ner  det  som  de  planerar  till  aktiviteterna  i  rytmik  och 

musik, men  att  de  sedan  försöker  ha  planeringen  i minnet. Det  innebär  att 

aktiviteterna kan utföras utan att pedagogerna måste läsa innantill.  
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Enligt  Kim  och  Kemple  (2005)  har  förskollärarna  stor  tilltro  till  musikens 

betydelse  som  aktivt  redskap  för  utveckling. Kim  och Kemple  beskriver  att 

musiken ses som en estetisk  lärprocess som dessutom skapar  livskvalitet och 

ger social‐ och känslomässig utveckling för barn. Enligt Vygotskij (1999)) sker 

barns inlärning hela tiden i all social kontakt med omgivningen. Ehrlin (2012) 

menar  att  förskolan  är  ett  exempel  på  en  kommunikativ  miljö  där  barns 

möjligheter till ett aktivt deltagande i ett socialt samspel skapar förutsättningar 

för barnen att lära och utvecklas. Det förefaller å ena sidan att den didaktiska 

planeringen  är  grundläggande  för  väl  genomarbetade  rytmik‐  och 

musikstunder.  Å  andra  sidan  medför  den  didaktiska  planeringen  att  den 

språkliga medvetenheten används hela tiden under vardagens alla situationer, 

eftersom det är en viktig del av verksamhetens dagliga innehåll. 

 

Språkstimulerande arbete med rytmik och musik  

 

Syftet med studien är att undersöka pedagogers uppfattningar om och hur de i 

förskolan  arbetar  med  rytmik  och  musik  för  att  stimulera  barnen  i  deras 

språkutveckling.  Den  andra  frågeställningen  i  studien  är:  Hur  anser 

pedagogerna att de går tillväga med detta arbete?  

 

Resultatet  visar  utifrån  studiens  syfte  och  frågeställning  att  pedagogerna 

uppfattar barns  språkutveckling  som  en given del  i  arbetet med  rytmik  och 

musik. Pedagogerna ger uttryck för att de använder stödtecken, kroppsspråk, 

rim  och  ramsor,  stavelser,  begrepp  och  ordförråd  för  att  stimulera  barnens 

språk i det dagliga arbetet med rytmik och musik.  Vygotskij (1999) menar att 

om barnet  får många  tillfällen att  samspela med andra barn och vuxna  i  sin 

omgivning som dessutom kan utmana barnet  i dess närmaste utvecklingszon 

kommer  barnet  att  stärkas  i  sin  språkutveckling.  Lundberg  och  Strid  (2009) 

visar  i sin studie att de barn som  fick vara med  i dagliga  lekar och övningar 

visade  en  bättre  språkutveckling  än  de  barn  som  bara  övade  någon  gång  i 

veckan. Resultatet visar utifrån frågeställningen att rytmiken och musiken har 

en  betydelsefull  roll  i  den  pedagogiska  verksamheten  för  de  deltagande 

pedagogerna  i  förskolan. Rytmiken och musiken används både  som  redskap 

för språkutveckling och social gemenskap visar resultatet.  

 

Studien visar att pedagogerna medvetet varierar  innehållet  i det pedagogiska 

arbetet med  rytmik och musik, och att det  finns en medveten  tanke med de 

språkstimulerande aktiviteterna. Rytmik används bland annat för att stimulera 

barnens  begreppsuppfattning  genom  att  spela  långsamt,  snabbt,  svagt  och 

starkt. Analysen visar att pedagogerna menar att det är positivt för barnen om 

de visar hur instrumenten fungerar och instruerar dem. Det innebär att barnen 

kan  imitera  rytmen,  takten  och  pulsen.  Enligt  Vygotskij  (1999)  bygger 

språkinlärningen i stor utsträckning på imitation. Vygotskij menar att det som 

barnet  idag kan göra  i samarbete med andra kommer det  imorgon att kunna 

göra  självständigt.  Pedagogerna  uttrycker  att  barnen  är  intresserade  av 

instrumenttillverkning,  och  tillverkar  därför  även  egna  rytmikinstrument 
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tillsammans med barnen. Pedagogerna är sedan delaktiga när barnen spelar på 

instrumenten, och är med och  förklarar hur de kan  användas. Genom dessa 

aktiviteter stimulerar pedagogerna barnens begreppsuppfattning.  

 
Resultatet  visar  att  förskolorna  i  studien  har  gemensamma  sångsamlingar 

tillsammans med andra avdelningar i förskolan. Det kan vara allt från en dag i 

veckan till en dag i månaden. En del förskolor har samlingar varje dag där de 

sjunger  tillsammans  med  barnen  på  avdelningen.  Enligt  Kultti  (2012)  ger 

gruppaktiviteter  möjlighet  för  barnen  att  imitera  och  upprepa  varandras 

handlingar.  Kultti menar  att  barns  vänskapsrelationer  är  betydelsefulla  för 

språklig och kommunikativ utveckling. Vygotskij  (1999) uttrycker att  lärande 

och  utveckling  bygger  på  kommunikation  med  andra  vuxna  och  barn. 

Resultatet visar att pedagogerna i sångsamlingarna sjunger mycket sånger där 

språket  förstärks  med  stödtecken,  rörelser  och  kroppsspråk.  Enligt  Kultti 

(2012) är bland annat gemensamma gruppaktiviteter av vikt där enskilda barn 

kan  delta  på  olika  premisser.  Kultti menar  att  rörelsesånger med  gester  är 

betydelsefullt för barn som inte kommunicerar verbalt. Det innebär att barnen 

ändå kan delta i sången genom att observera, lyssna, göra gester, följa rytmen 

eller bara nynna melodi. Barn som har ett verbalt språk kan inspirera de andra 

barnen genom att sjunga med i sången menar Kultti (2012). Analysen visar att i 

sångsamlingar med pedagogerna deltar barn på olika sätt, och efter sin egen 

nivå  i  rytmik  och  musik.  En  del  barn  deltar  bara  genom  rörelsemönstret, 

medan andra barn deltar med både ljud och ord.    

 

Avslutande reflektion 

 

Under min studie har jag stärkts i min uppfattning om rytmiken och musikens 

betydelse för barns språkliga utveckling i förskolan. I arbetet med studien har 

jag  fått  insikt  i  att  pedagogerna  är  medvetna  om  hur  rytmik  och  musik 

utvecklar barn utifrån barnens egen nivå. Det  framstår  som att pedagogerna 

skapar miljöer där barn kreativt och  lustfyllt  får utforska  rytmik och musik. 

För  det  kreativa  och  lustfyllda  arbetet  med  rytmik,  musik  och  barns 

språkutveckling är det betydelsefullt att pedagogerna får utrymme i sitt arbete 

för att kontinuerligt planera och utveckla den pedagogiska verksamheten.  

  

Förslag till vidare forskning 

 

När det gäller  förslag  till vidare  forskning  skulle det vara  intressant att utgå 

ifrån  barnens  perspektiv  när  det  gäller  rytmik  och musik.  Det  skulle  vara 

intressant  att  studera  hur  barnen  själva  upplever  den  pedagogiska 

verksamheten.  Om  barnen  upplever  att  deras  egna  tankar  och  idéer  kring 

rytmik  och  musik  tas  tillvara  av  pedagogerna,  och  vilket  inflytande  de 

uppfattar att de har över den pedagogiska verksamheten i förskolan.  
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BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 
 

10 februari, 2014 

 

Hej!                                                                        

 

Jag heter Annika Isaksson och studerar till förskollärare vid Mittuniversitetet i 

Härnösand.  Jag  har  arbetat  som  fritidspedagog  sedan  år  1997  och  mitt 

uppdrag och även stora intresse har bland annat varit att låta barnen uttrycka 

sig genom sång och eget musicerande i den pedagogiska verksamheten.     

 

Jag arbetar nu med mitt examensarbete och syftet med det är att undersöka om 

och hur pedagoger i förskolan arbetar med rytmik och musik för att stimulera 

barnen i deras språkutveckling.  

 

Jag undrar om du som pedagog i förskolan vill delta i en intervju som kommer 

att utgöra underlag till resultatet i mitt examensarbete. Intervjun kommer att ta 

cirka 60 minuter. Jag kommer att intervjua åtta pedagoger i olika förskolor. 

 

Jag  vill  gärna  spela  in  intervjun  för  att  kunna  framföra  intervjun  som  ett 

samtal. Inspelningen gör också att bearbetningen av intervjun inte blir felaktig. 

Inspelningen  kommer  att  raderas  efter  examinationen när  arbetet  är  färdigt. 

Materialet kommer inte att användas för något annat ändamål än till studien i 

uppsatsarbetet. Intervjun kommer inte att presenteras i sin helhet i uppsatsen, 

utan endast korta citat kommer att vara med.   

 

Alla  som  deltar  i  studien  är  anonyma  och  inga  namn  på  förskolor  eller 

pedagoger kommer att finnas med i den färdiga uppsatsen. 

 

Jag kommer att utföra  intervjun under vecka 10 och vore därför  tacksam om 

jag kunde få ett svar så snart som möjligt. Vid frågor och intresse att medverka 

i intervjun går det bra att kontakta mig via mail eller telefon. 

 

Med Vänliga Hälsningar  

 

Annika Isaksson 

  

Mail: XXXXXXXX@student.miun.se   

Tel: 070‐XXX XX XX   

      

 

 



   

 

 

 BILAGA 2: Intervjufrågor 
 

1. Kan du berätta  lite om dig själv, om din utbildning och hur många år 

du har arbetat inom förskolan? 

 

2. Kan  du  berätta  om  vilken  erfarenhet  du  har  av  att  arbeta med  att 

stimulera barns språkutveckling i förskolan? 

 

3. Kan du berätta om hur ni arbetar med  rytmik och musik  i  förskolan, 

och kan du ge exempel från en vanlig dag? 

 

4. Kan du berätta om vilken erfarenhet du har av att arbeta med rytmik 

och musik för att stimulera barns språkutveckling? 

 

5. Kan du berätta om vilka  instrument  som  finns  i  förskolan, vilka  som 

brukar användas och hur dessa används?  

 

6. Kan  du  berätta  om  ni  har  något  samarbete  med  musikpedagoger 

utanför förskolan, och hur det samarbetet i så fall ser ut? 

 

7. Kan du berätta om ni har något stöd utifrån när ni arbetar med barns 

språkutveckling, och hur det stödet i så fall ser ut? 

 

8. Kan du berätta om hur ni planerar verksamheten i förskolan? 

 

9. Kan du berätta om dina tankar och funderingar kring fortbildning och 

kompetensutveckling  när  det  gäller  rytmik,  musik  och  barns 

språkutveckling?      

 


