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Abstract 

The purpose with this examination is to find out how to use the music as an aid to language-

learning in pre-school. I also wanted to examine how the pedagogues experience work with 

music in pre-school. Is it true as parts of the literature say that if you are unsure, it is easy to 

absence music from the activity? How does music and language complement each other?  

The method I used to get the answer to my examination was to interview four active 

preschool teachers on one and the same pre-school but on different departments to see if the 

work with music could vary. 

In my result you can see that the pedagogues have experience of music in the language-

learning and they have even seen that the song comes before the speech. The pedagogues 

want to use the music more than they already do and in different ways, they also mean that if 

they don’t feel secure they don’t want to show the children their insecurity. A pedagogue who 

is more interested and comfortable in the music uses it more. If the pedagogue ventures to try 

new and more challenging exercise it will lead to that even the children ventures to try. As a 

pedagogue you need to fortify the children in their character and don’t show them your 

uncertainty.  

That’s why I think we should challenge children to use their aesthetic ability and thus to 

fortify them in their learning. 

Keywords: music, language-learning, aesthetic learning, children



 

 

Sammanfattning 

Syftet med min undersökning är att utforska hur pedagoger kan använda musiken som ett 

hjälpmedel vid språkinlärning på förskolan. Något jag också ville undersöka var pedagogers 

vana att arbeta med musiken i förskolan. Stämmer det som delar av litteraturen säger att om 

man är osäker blir det lätt att musiken uteblir ur verksamheten? Hur kompletterar musiken 

och språket varandra?  

Metoden jag använde för att få fram svar på min undersökning var att intervjua fyra 

verksamma förskollärare på en och samma förskola men på olika avdelningar för att se om 

arbetet kunde variera på dessa.  

I mitt resultat kan man se att pedagogerna har erfarenhet av att musik kan hjälpa barn med 

talsvårigheter och har även upptäckt att sången kan komma före talet. Pedagogerna menar 

också att de vill arbeta mer med musiken än de gör och även på flera olika sätt, de menar 

ocskå att om osäkerheten finns bland dem vill de försöka att inte visa barnen att de är osäkra 

utan försöker ändå. Något som också är synligt i min undersökning är att de pedagoger som 

känner mer säkerhet och intresse till musiken använder den mer i verksamheten. Om en 

pedagog vågar pröva nya och mer utmanande övningar leder det till att även barnen vågar 

pröva på. Som pedagog är det viktigt att stärka barnen som individer och inte visa dem sin 

osäkerhet. 

Utmana därför barnen i deras estetiska kunskaper för att stärka dem mer i deras lärande. 

Nyckelord: musik, språkinlärning, estetiskt lärande, barn
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1. Inledning 

Jag har valt att undersöka frågorna musiken som hjälpmedel vid språkinlärning och hur 

pedagoger i förskolan använder sig av musik och om de använder den i ett pedagogiskt syfte.  

I min litteraturgenomgång har jag tänkt inrikta mig mer på frågorna som har med musiken och 

språkets samspel att göra, hur musik kan användas i förskolan på ett pedagogiskt sätt vid 

språkinlärning och hur en pedagog kan arbeta för att bli en vägvisare. 

Jag har också valt att intervjua fyra förskollärare som arbetat olika länge i förskolan, för att se 

hur de arbetar och om de arbetar på olika sätt på olika avdelningar på samma förskola. 

Bakgrunden till min undersökning är, att jag på den avdelning jag haft VFU 

(verksamhetsförlagd utbildning), upptäckt att flera barn hade språksvårigheter. Jag har 

funderat på hur pedagogen kan arbeta med dessa barn på ett pedagogiskt och bra sätt utan att 

peka ut dem. Hur kan pedagogen arbeta på ett mer lekfullt och roligt sätt då barn inte tycker 

det är roligt med språkövningar i sig.  

Mina tidiga minnen av musiken i lärande miljö är från när jag gick på öppna förskolan och 

sedan lekis, som det på den tiden hette, numera förskoleklass är,  att vår lärare satt med 

gitarren framme och vi satt och sjöng visor. Jag minns ingenting av att vi gjorde så mycket 

mer än det, endast på någon avslutning på då vi gjort figurer och hade skuggteater och sjöng 

till dessa bilder. Musiken var då sången i samlingen och sångerna som övades in till lucia och 

sommaravslutning. Jag tror att om jag fått använda musiken och även andra estetiska uttryck 

mer under min skolgång hade jag antagligen fått en starkare självkänsla, eftersom jag själv 

känner mig säkrare att arbeta om jag får använda min kropp att uttrycka mig med på olika 

sätt. Under lärarutbildningen har jag insett hur viktigt det är att använda sig av de olika 

estetiska uttrycken för att stärka sig själv. Alla kanske inte lär sig av att sitta och läsa en bok 

från pärm till pärm, ibland är det bra att göra saker även i praktiken.  

Min bakgrund till musiken är lång men för att fatta mig kort så har jag hela mitt liv sysslat 

med musik, sjungit och spelat instrument. Musiken har alltså varit en stor del av mig. Jag 

använder musiken till mycket, som till exempel när jag sitter och skriver har jag gärna en lugn 

skiva med klassisk musik i bakgrunden eller när jag är ute och går är det mitt sällskap. Jag kan 

ibland komma ihåg saker bättre om jag kanske gör en melodi av det jag ska komma ihåg. Nu 

när jag läst till förskollärare är det ett ämne jag tagit till mig mycket av och  även hur det går 

att använda musiken med barnen. Estetiska uttryck är något som jag ser som ett positivt 
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verktyg i arbetet med barn. När jag skulle bestämma mig för vad jag skulle undersöka för 

fråga var valet enkelt, jag var intresserad av musiken och språket som komplement till 

varandra.  

1.1 Syfte 

Syftet med min undersökning är att utforska hur pedagoger kan använda musiken som ett 

hjälpmedel vid språkinlärning på förskolan. Jag vill också undersöka pedagogers vana att 

arbeta med musik och hur arbetet med musik på förskolan kan användas, samt vad musiken 

har för betydelse i språkutveckling. 

1.2 Frågeställning 

Musik är inte bara att sjunga en sång med barnen i en samling, musik är så mycket mer. Det är 

även att använda sig av instrument, att använda olika fingerlekar och rörelselekar med mera. 

Att bara ligga och slappna av till en lugn skiva kan också vara ett sätt att använda sig av 

musik. Musik kan vara ett bra uttrycksmedel för många.  

 

Min övergripande frågeställning är: Hur kan pedagogen använda musiken som hjälpmedel vid 

språkinlärning? Jag har länge funderat över hur mycket pedagogerna egentligen använder 

musiken i förskolan.  

- Vad har pedagoger för vana att arbeta med musik?  

Min första syn av förskolans verksamhet och hur de använde musiken har jag från när jag var 

ute på praktik en gång i mellanstadiet och även en gång i högstadiet, då en pedagog satt med 

en gitarr och sjöng med barnen. Intrycket i detta blev då att musiken användes när de sjöng 

och spelade gitarr med barnen och sedan var det inget mer, hur ser det då ut idag i arbetet med 

musik. Därför har jag också valt att  undersöka frågorna: 

- Vad har musiken och språket för samspel?  

- Hur kan pedagoger använda musiken i barngruppen?  

- Vad är pedagogernas roll i arbetet med musik?  
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2. Litteraturgenomgång 

I min litteraturgenomgång har jag tänkt beskriva vad litteratur och forskning säger om 

musiken som hjälpmedel vid språkinlärning. Jag har delat in det i olika kategorier; samspelet 

mellan musik och språk, teorier, metoder att använda samt pedagogens roll.  

2.1 Samspelet mellan musik och språk 

I den här delen kommer jag att förklara samspelet mellan musik och språk. Hur hänger 

musiken och språket ihop egentligen? Kan musiken och språket komplettera varandra? 

Ulf Jederlund, musikhandledare och musikterapeut, har skrivit boken Musik och språk. Ett 

vidgat perspektiv på barns språkutveckling, och menar att människan har två parallella 

kommunikationssystem, det icke-verbala och det verbala. Det icke-verbala 

kommunikationssystemet rymmer omedvetna budskap som sker utan att vi tänker på det, till 

exempel genom musik, bildkonst och dans. Det är till exempel lättare att tolka någon man 

samtalar med om man ser den framför sig. Förmågan att tolka den icke-verbala 

kommunikationen sker tidigt, det utvecklas tidigare än talspråket (det verbala). Det verbala lär 

vi oss sist, det är människans egna språk. När ett barn lär sig prata kompletterar barnets 

verbala språk det icke-verbala språket. Talspråket kan inte ersätta det icke-verbala då vi som 

människor är dåliga på att till exempel uttrycka känslor, attityder och så vidare i ord. Mycket 

av känslor och uttryck ligger i vårt ansiktsuttryck, kroppsspråk och tonfall. Musikspråket, så 

som ljud, tonfall, rörelser, kan kopplas ihop och identifieras med det icke verbala 

kommunikationssystemet.
1
 

Jederlund nämner boken Musikk som kommunikation og samhandling från 1990, som tar upp 

hur musikterapi genom spel på blåsinstrument och i röstlekar och sång kan stimulera 

talutvecklingen rent anatomiskt. Det berör delar av talapparaten som behöver tränas för att få 

en korrekt ljud- och talproduktion.
2
  

Monica Centerheim-Jogeroth, förskolepedagog, skriver i sin bok Vägen till språket (1994) att 

om ett barn ska utveckla sitt språk behöver det stimulans. Språk, motorik, känslor och sinnen 

är helt beroende av varandra och de utvecklas växelvis, sida vid sida. Språket, 

                                                             
1 Jedelund, Ulf 2002, s.17-19, Musik och språk. Ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling,Stockholm: Runa 

Förlag 
2 Jederlund 2002, s.103 
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kroppsfunktionerna och de olika sinnena behöver integreras till ett samspel, om ett barn ska 

kunna växa upp till en kunskapsrik och harmonisk människa.
3
 

Jederlund skriver att ”[m]usik skapar hela människor” och menar då att människan utvecklas 

tillsammans oavsett ursprung. Språket utvecklas i en sådan miljö där människor skapar och 

har roligt tillsammans. ”Rytm och ton, musik, är själva kärnan”, det musikaliska språket och 

det talade språket hänger ihop och det finns många kopplingar.
4
 

Barnet bygger upp sitt språk och sina kunskaper utifrån de erfarenheter de får av människor 

och miljöer de vuxit upp med i sin vardag och under hela sin förskoletid.
5
 Människans olika 

språk, kroppsspråk, musik, dans, lekspråk med mera påverkar varandra och det har med 

hjärnfunktionernas organisation att göra. Jederlund skriver även om att musik är ett 

framgångsrikt arbetssätt i arbete med hjärnskadepatienter, barn med sen språkutveckling och 

dyslektiker, enligt bland annat talpedagoger och logopeder. Musiken har en förmåga att 

aktivera stora delar av hjärnan samtidigt. Den skadade eller svagt utvecklade talspråkliga 

förmågan aktiveras via de så kallade omvägsfunktionerna och stimuleras via de intakta 

hjärnfunktionerna som handhar till exempel rytm, melodi, minnen, association och emotion.
6
 

Även Mona Hallin, universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet, som i boken Barn och 

musik (1990) har skrivit avsnittet Musiksamlingen – en ritual med många innebörder, nämner 

att det är bra att ta till musik som hjälp när utvecklingen är störd, försenad eller om barnet fått 

problem av något slag. Musiken är en extra hjälp för att utveckla språk, träna motorik och 

kroppsuppfattning, det blir då ett stöd både känslomässigt och socialt.
7
 

Musiken är barns första språk, röstljud och andra ljud som bank, rasp och gnid och kroppens 

rörelser är deras kommunikativa uttryck. Deras lekar och utforskande aktiviteter är ofta mer 

eller mindre rytmiskt uppbyggda ”fraser” av ljud och rörelser.
8
 Centerheim-Jogeroth skriver 

om talet. När tal ska utvecklas krävs att musklerna i talorganen fungerar och kan samarbeta. 

För att få ett klart och rent uttal behöver barnen ofta hjälp och träning. Barn utvecklar till stor 

                                                             
3 Centerheim-Jogeroth, Monica 1994[1988], s. 5 Vägen till språket, Stockholm: Liber Utbildning AB. 
4 Jederlund 2002, s. 12 
5 Centerheim-Jogeroth 1994, s.16 
6 Jederlund 2002, s. 20, 104-105 
7 Hallin, Mona 1990, s. 127, ”Musiksamlingen – en ritual med många innebörder”, i Barn och musik, i red av 

Berefelt, Gunnar, Centrum för barnkulturforskning. 
8
 Jederlund 2002, s.122 
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del sitt tal genom att härma vuxnas, då har också hörseln en stor betydelse. Hon menar också 

att om ett barn ska utvecklas helt i sitt språk, behöver det stimuleras och uppmuntras.
9
 

Siw Lindberg och Elisabet Jernström är två högskoleadjunkter och de har tillsammans skrivit 

boken Musiklust (2004). Siw är utbildad musiklärare och pianopedagog.  

De menar i sin bok Musiklust att musikspråket väcker fler känslor till liv hos den som sjunger 

och den som lyssnar och är många gånger viktigare än talspråket.
10

 Jon-Roar Bjørkvold, 

professor i musikvetenskap vid Oslo Universitet, säger att var och en har sin egen stämma, det 

finns ingen kopia på den. Alla barns röster är unika, viktiga och vackra.
11

 

Det är skillnad på språk och tal. Språket är abstrakt och talet konkret 

Språket – det symbolsystem vi använder för att forma vårt tankeinnehåll. 
Talet – användandet av språkljud som produceras av talorganen och sammanställs efter ett 

visst system beroende på vilket språk vi talar. 12 

 

2.2 Teorier 

I den här delen har jag valt att presentera vad olika teorier säger om musiken och språket som 

komplement till varandra och vad olika teorier säger om musiken i förskolan. 

 

Enligt forskning, som bland annat Roger Sperry står för, är det viktigt att stimulera båda 

hjärnhalvor lika mycket, för när båda hjärnhalvor stimuleras blir ofta inlärningsresultatet 

bättre.
13

 Sundin, professor och forskare i musikpedagogik, nämner att flera forskare menar att 

utpräglad musikalisk begåvning visar sig mycket tidigt. ”Vi föds med möjligheter, men för att 

de ska utvecklas krävs samspel med omgivningen.”
14

 

Sundin skriver i sin bok Den musikaliska människan (1995) om den nya pedagogiken. Enligt 

den traditionella musikpedagogiken är förskoletiden oväsentlig, en tid för lek, medan den nya 

                                                             
9 Centerheim-Jogeroth 1994, s.11 
10 Jernström, Elisabet & Lindberg, Siw 2004 [1995], s.27 Musiklust, Stockholm: Runa Förlag AB 
11Bjørkvold, Jon-Roar 1991 [1989], s.93, Den musiska människan – Barnet, sången och lekfullheten genom livets 

faser, Hans Carlsberg (övers.),Stockholm: Runa Förlag AB, 1991 [1989] 
12 Centerheim-Jogeroth 1994, s.11 
13 Jernström & Lindberg 2004, s.24 
14 Sundin, Bertil 1995 [1978], s.25 Barns musikaliska utveckling, Stockholm: Liber Utbildning AB. 
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pedagogiken ser den som den viktigaste tidsperioden. Barn är inte bara objekt som ska fyllas 

utan lika mycket subjekt som skapar och därigenom ger läraren impulser att arbeta mot 

önskade mål. Musikundervisningen är en rättighet för alla. Enligt den nya pedagogiken samlar 

barn hela tiden på sig ljuderfarenheter i sin vardag och den traditionella pedagogiken arbetar 

med musikaliska byggstenar. Barn dansar, hoppar, springer och vaggar, det är rörelser som 

sätts igång när ett barn till exempel hör musik. Även rörelser kan sätta igång musik, som till 

exempel när ett barn gungar, leker, sitter i bussen eller bilen och ser världen runt omkring, 

vilket ofta kan leda till att de börjar sjunga. Dansen utvecklas innan barn börjar gå, hela 

kroppen är som ett instrument, det är i kroppen vi kan få svar på många frågor om vad musik 

är och kan vara.
15

 

Jederlund nämner Lev Vygotskij, en rysk utvecklingspsykolog. Vygotskij hävdar att det är 

viktigt att vidga barns erfarenheter för att stimulera kreativitet. För att vidga erfarenheter är 

fantasin ett viktigt medel.
16

 

Jederlund nämner lingvisten Nathalie Waterson som har studerat barnramsornas betydelse för 

språkutvecklingen. Forskningen bygger på barns sätt att återge och lära in barnramsor. Den 

prosodiska, stavelse-, ord- fras eller satsnivå, kommer hela tiden före den segmentella, vokal- 

och konsonantljud. De prosodiska dragen återges korrekt långt innan alla segmenten är på 

plats och rätt uttalade. Han nämner också Anders Arnqvist, forskare i pedagogik vid Karlstads 

Universitet. Han menar att, stimuleras förmågan att uppmärksamma de prosodiska dragen hos 

ord och talspråk kan det också underlätta läsinlärningen. Att markera rytmen på varje stavelse 

i ett ord eller arbeta med rim och ramsor ökar den språkliga medvetenheten och läsfärdigheten 

utvecklas, redan hos förskolebarn.
17

 

I Sverige har vi en mindre procent icke läskunniga jämfört med USA och Storbritannien. Här 

nämner Jederlund, Diane McGuinness, psykologiprofessor från Florida, som forskat kring läs- 

och skrivsvårigheter, vilken menar att det bland annat kan bero på att barnen i Sverige börjar 

skolan senare. Barnen får leka och ”lära fritt” en längre period i tidiga år, vilket McGuinness 

anser är mer stimulerande för barnets hela språkutveckling. Något McGuinness också betonar 

är den svenska förskolans arbete med musik, rim och ramsor, vilket ger barn en fonologisk 

                                                             
15 Sundin 1995, s.29, 76 
16 Jederlund 2002, s.30 
17 Jederlund 2002, s.98-99 
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medvetenhet.
18

 

 

Øivind Varkøy, professor i musikvetenskap har skrivit boken Hvorfor musikk?- en 

musikkpedagogisk idéhistorie översatt till svenska av Ronny Lindeborg, doktorand och lärare 

vid centrum för musikpedagogisk forskning. Han skriver om att musikämnet förr var väl 

tillgodosett, då var det kyrkan som hade hand om skola och fostran. Musiken blev högt 

värderad tack vare sin inre skönhet och sina inre värden. Den fick också mer plats, både 

generellt och i kyrkan, tack vare den humanistiska filosofin och protestantismen.
19

 Han menar 

också att barn har i speciella perioder behov att ge uttryck för sina inre liv, genom bland annat 

rörelse och rytm och genom sångglädje.
20

 

2.3 Metoder att använda 

I den här delen har jag valt att presentera olika arbetssätt som kan användas i förskolan i  

arbetet med musik, musik är inte bara att sitta och sjunga en sång med barnen utan också olika 

rim och ramsor med sina olika melodier. 

Det är viktigt att en musiksamling i förskolan visar att alla kan vara med. Genom att lyfta 

fram varje individ i centrum – vem är du, nu är det dig det handlar om –  upphöjer det 

personen på olika sätt i en grupp. När barnen lyfts fram på det sättet och får vara i centrum av 

uppmärksamheten, att de får visa vad de kan och själv vara till stöd för andra, stärker det både 

självkänsla och självförtroende.
21

 

 

Mats Uddholm, verksam pedagog, musiker och berättare, visar att det i en musiksamling är 

viktigt att inte stressa upp gruppen om de inte hinner med allt det pedagogen planerat för 

samlingen. Den gemensamma upplevelsen är det som är det viktiga och inte hur mycket 

barnen hinner prestera. Han påpekar också andra viktiga punkter att tänka på vid en samling. 

Som att pedagogen ska vara tydlig med instruktionerna, att det är det här som gäller och inte 

vara för velig eller otydlig. Det är bra att inrama samlingen med tystnad och att den slutar på 

topp, när barnen fortfarande tycker det är roligt så pedagogen inte drar ut på samlingen och 

                                                             
18 Jederlund 2002, s.100 
19 Varkøy, Øivind 1996[1993], s.35, Varför musik? En musikpedagogisk historia, Ronny Lindeborg(övers.), 
Runa Förlag AB. 
20 Varkøy 1996, s.46-47 
21

 Hallin 1990, s.135 
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den blir tråkig istället. Något som också är viktigt att tänka på är att inte visa något tvång till 

aktivt deltagande, det kan ge lika mycket att sitta vid sidan om och iaktta samlingen. Det 

gäller dock inte pedagoger. De ska vara aktiva och inte passiva om de ska sitta med i 

samlingen för att inte ge fel budskap till gruppen. En lärare ska respektera om ett barn är 

dämpad i sitt kroppsspråk, genom att undvika känslor i prestationen ökar förutsättningarna för 

alla i gruppen. Det är lättast att övervinna sina trösklar i leken.
22

 Jederlund menar att en tidig 

bekantskap med barnramsor hjälper barn att utveckla fonologisk medvetenhet, barnets 

förmåga att uppfatta språkljud, vilket är nödvändigt för att kunna lära sig läsa och skriva. Rim 

och ramsor ger underlättad läs- och skrivinlärning.
23

 

Centerheim-Jogeroth lyfter fram olika metoder att använda i samlingen med barnen, som kan 

hjälpa till att främja barns språkutveckling. 

 Fingerlekar: tränar koppling mellan kropp och tanke. Kroppen övar på att lyda tankens 

och talets order att flytta fingrar, händer och fötter. Det är en viktig träning för alla 

barn. Fingerlekarna kom till Sverige kring sekelskiftet genom Ellen och Maria, 

grundare till Fröbelinstitutet i Norrköping (1899), en av Sveriges första 

barnträdgårdar. 

 Rörelselekar: De stimulerar utvecklingen av arbetsfördelningen mellan hjärnhalvorna 

som leder till att barnet hittar sin dominerande hand- höger eller vänsterhänt. Både 

språk och motorik tränas om sång/tal utförs samtidigt som gång/rörelse. 

 Hörsellekar: En dominerande betydelse för språkutvecklingen är hörseln. Barn med 

grav hörselnedsättning kan inte uppfatta de verbala ljudsignalerna. De har då ingen 

möjlighet att härma ljud och med det lär de sig inte tala. 

 Mungymnastik: En viktig talmotorisk träning, lek med tungan och läppar på olika sätt. 

Tränas genom att till exempel blåsa, grimasera och suga. Det är viktigt att barn får all 

den träning de kan få då talmotoriken inte är enkel att behärska. Det är med hjälp av 

talorganens rörelser som talspråket frambringas. 

 Dramalekar: Med hjälp av kroppsspråket uttrycker vi betydligt mer än vi vanligen 

tänker genom icke-verbalt språk, detta visar forskning kring kroppsspråket. Det är 

viktigt att under hela förskoletiden utveckla kroppsspråket tillsammans med det talade 

                                                             
22 Uddholm, Mats 2003[1993], s.53-55, Pedagogen och den musikaliska människan, Mölndal: Förlaget 

Lutfisken. 
23

 Jederlund 2002, s.98 
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språket. Detta kan tränas genom att leka dramalekar utan ord och låta kroppen tala. 

Den som inte behärskar och kan tolka de icke-verbala signalerna saknar viktiga 

insikter om mänskliga uttrycksmöjligheter. 

 Lek med rösten: rösten kan kallas själens spegel, med den kan vi avslöja hur vi känner 

oss. På röstläget går det läsa av om en person är ledsen, glad, trött eller pigg. Genom 

att leka med rösten på olika sätt ökar också medvetenheten om rösten och att 

människor låter olika. 

 Språklekar: Barns språkkänsla och språkmedvetenhet ökar i arbetet med rim och 

ramsor. Det är viktigt att som vuxen våga ”spela ut” och använda röstens alla resurser. 

Barnen får då chansen att uppleva röststyrka, rytm, pauser och tempo, vad det har för 

betydelse i språket. 

 Ljudramsor och tungvrickare är bra övningar för att träna talmotoriken. Det är viktigt 

att träna vokalerna eftersom det är de som ger talet dess klangfärg och kvalitet. 

 Rimövningar tränar förmågan till ljudanalys och stärker uppfattningen om språkets 

ljudstruktur.
24

 

I de skapande uttrycken finns en viktig aspekt för barn med språksvårigheter och 

språkinlärningsproblem av olika slag. Genom lustfylld utveckling av musikspråk och 

bildspråk påverkas talspråksutvecklingen fördelaktigt på sikt via byggandet av en mer positiv 

kommunikativ identitet. Genom en positiv upplevelse i konstnärligt språkande kan barn få en 

stark självkänsla som bär och motiverar verbalt språkande i andra sammanhang. Jederlund 

skriver också att positiv utveckling i rörelseförmåga och kroppsspråk kan avspeglas i en god 

bildspråklighet. Det är ett stort steg i talspråksutvecklingen om barnet hittar puls i musik och 

sång.
 25

 Uddholm menar att det är viktigt att försöka uppmuntra barnen att sjunga, speciellt 

om de har svårt med uttal eller läsning. Vid sång stimuleras bland annat rytm och 

melodikänsla, som för talförmåga och läsförståelse är ett bärande element.
26

 

Lpfö 98 (rev.2010) nämner förskolans uppdrag att det med hjälp av de olika estetiska 

uttrycksformerna hjälper till att skapa utveckling och lärande. 

                                                             
24 Centerheim-Jogeroth 1994, s.27,47,105,131,141,145,147,163,189 
25 Jederlund 2002, s.19-21 
26

 Uddholm 2003, s.58 
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Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 
drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll 

och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.27 

 

Christer Gudmundsson, tidigare gymnasielärare men nu föreläsare, skriver mycket om 

musiken som ett inlärningsmedel. Till exempel anser han att rätt vald musik kan underlätta 

inlärning och skapa ett extra psykiskt energitillskott samtidigt som det ger avspänning.
28

 

Gudmundsson menar att musiken: 

 Ger inspiration, ökar kreativiteten och ger energi 

 Lugnar och ökar koncentrationen 

 Ökar välbefinnandet 

 Underlättar - och fokuserar tänkandet 

 Förbättrar konstruktivt tänkande 

 Underlättar inlärning
29

 

2.4 Pedagogens roll 

Vad har egentligen pedagogen för roll när det gäller barns språkfrämjande? Hur kan 

pedagoger hjälpa barnen som har det svårt med språket? I den här delen kommer det att 

handla mycket om pedagogen som vägvisare och hur pedagogen bör arbeta med barngruppen 

med musik och att den inte bör vara rädd för att pröva på olika och nya saker. 

Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (rev. 2010): 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg 
och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk 

verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska 

barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.30 

Sundin tar upp en ny syn på musik och pedagogik, han skriver om att skälet till fortbildning 

efter utbildning är viktig för att hjälpa personal över deras mycket starka osäkerhet i 

                                                             
27 Skolverket 2010, s.7, Läroplan för förskolan – Lpfö 98 (reviderad 2010) 
28 Gudmundsson, Christer 1997[1992], s.50 Lär med musik,Jönköping: Brain Books AB 
29 Gudmundsson 1997, s.81 
30

 Skolverket 2010, s.5 
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förhållande till musik. Något som tycks vara väldigt vanligt i Sverige är förskollärarnas och 

lågstadielärarnas osäkerhet inför musik, de tror inte att de kan. Sundin skriver att vid 

osäkerhet väljer pedagoger istället att lämna över undervisningen till experter, som i själva 

verket är upptagna med att undervisa på annat håll och inte yngre barn. Musik ses ofta i 

allmänhet som ett specialämne som ska ledas av särskilt musikbegåvade och på vissa 

bestämda tider.
31

 

Centerheim- Jogeroth menar att det är viktigt att lyssna på vad barnet har att säga, svara på 

frågor så gott du kan och ta dig tiden till det. Att sjunga, dansa och klappa händerna, rörelser 

och sång ger en skjuts och rytm till orden. Blåsinstrument, blåsa såpbubblor, blåsa upp 

ballonger och blåsa iväg dem, munlekar, grimaser och språkljud är bra träning för uttal av 

svåra ljud, det är roligare att leka med och härma ljud istället för uttalsövningar. Vuxna bör 

istället för att kritisera barnet om det uttalar på fel sätt, upprepa ordet eller meningen med det 

rätta och visa att den förstår men ändå poängtera att så här låter det.
32

 Även Jederlund 

poängterar att det är viktigt att aktivt och tålmodigt lyssna och språka med barnen, annars 

kommer intresset för meningen med att uttrycka sig försvinna. Men om vi som vuxna istället 

delar barnets upplevelser hjälper vi barnet att utveckla en positiv kommunikativ identitet. Om 

ett barn med nedsatt kommunikationsförmåga inte aktivt stimuleras och inte familj och skola 

ser betydelsen, kan det leda till att barnet tappar intresset och även slutar använda sina övriga 

språk.
33

 Centerheim-Jogeroth nämner också att om ett barn inte får hjälp i tid när språk och tal 

utvecklas kan det få svårt hela livet.
34

 

Gudmundsson menar att kunskap finns överallt, bland annat i datorer och böcker, alltså har 

läraren många konkurrenter. Han nämner också vad en del forskare säger om lärarens 

förmedling. Det påstås, även om siffrorna kan diskuteras enligt Gudmundsson, att läraren 

förmedlar ca 60 % genom kroppsspråket, ca 30 % genom tonfall och ca 10 % genom det som 

läraren faktiskt säger.
35

  

Sundin anser att det i förskolan finns ett mer gynnat läge jämfört med grundskolan, vad gäller 

användning av musik, då det i förskolan finns olika aktiviteter som kan regleras utifrån 

                                                             
31 Sundin 1995, s.27 
32 Centerheim-Jogeroth 1994, s.16-17 
33 Jederlund 2002, s.20-21 
34 Centerheim-Jogeroth 1994, s.11 
35

 Gudmundsson 1997, s.43, 46 
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pedagogens intresseområden. Om en förskollärare är intresserad av musik finns stora 

möjligheter att förverkliga intresset i praktiskt arbete. Det finns klagomål på att pedagoger får 

för lite kunskap om musik, att det är svårt att komma igång med det. Det är då ett plus om en 

förskollärare har färdigheter i musik, men det behöver inte betyda att pedagoger med få 

färdigheter inte kan åstadkomma tillfredsställande miljöer för barnen. Utifrån forskning kan 

förskolepersonal som är intresserad utbildas på kort tid och utföra bra musikprogram. Enligt 

Sundins egna erfarenheter är hos en förskollärare den viktigaste förutsättningen öppenhet i sin 

egen känsla för musik, att i sig själv återupptäcka, såsom barnen visar, nyfikenhet för ljud och 

rörelse.
36

 

 

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen: 

- ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela 
sin förmåga, 

- upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,[...] 

- får stöd och stimulans i sin sociala utveckling, 

- ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen, 

- stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsförmåga.[---]37 

Gudmundsson har punktat upp bra mål som bör gälla i all undervisning: 

 Att väcka elevernas själtillit och egen trygghet 

 Att skapa en atmosfär av förståelse i vilken elevens personlighet stimuleras och frigörs 

 Att skapa en naturlig inlärningssituation 

 Att skapa en lekfull inlärningssituation 

 Att använda övningar där båda hjärnhalvorna stimuleras  

 Att minska avståndet mellan lärare och elev.38 

 

Uddholm beskriver pedagogen i sin bok som vägvisaren som ska visa nya vägar. Det finns 

ingen tillrättalagd pedagogkostym utan pedagogen är hänvisad till sitt egna språk och sina 

erfarenheter. Något som också tas upp är att musiken gärna blir något som prioriteras lågt och 

som pedagoger inte vågar använda sig av i pedagogisk verksamhet. Han säger att en pedagog 

måste våga pröva sig fram och handla efter sina erfarenheter, att våga övervinna sin rädsla. 

Pedagogers rädsla för att framstå som onormala och avvikande träder ofta fram och begränsar 

deras tankar till det de förväntas att tänka. När rädslan utmanas öppnas nya vägar och 

möjligheter i livet, det viktiga är viljan att kunna utmana sin rädsla. Som pedagog är det 

viktigt att våga misslyckas istället för att ägna sig åt det som du redan kan, genom att inte 

våga pröva något nytt leder det till ett stillastående i utvecklandet och det händer inget nytt. 

                                                             
36 Sundin 1995, s.146-147 
37 Skolverket 2010, s.11 
38

 Gudmundsson 1997, s.40 
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Om en pedagog vågar misslyckas inför sin grupp ger det möjligheten och modet till barnen att 

våga testa och även de misslyckas. Genom att våga övervinna sin rädsla gör också att en 

person kan växa i sig själv. Alla kan använda musiken, du behöver inte kunna sjunga rent och 

felfritt, det är något som tränas fram. Uddholm menar att du skall använda det du kan och 

fundera inte över det du inte kan. Uddholm menar också att det är bra att kombinera sång med 

rörelse, dans och drama. Framför allt barn finner sångglädjen och vill hoppa och dansa istället 

för att sitta still.
39

 

 

                                                             
39 Uddholm 2003, s.3,42-44,52,58 
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3. Metod 

I den här delen kommer jag att beskriva min metod hur jag gått till väga från att jag började 

söka fakta och litteratur till hur jag intervjuade och hanterade dessa. 

3.1 Val av metod 

Syftet med min undersökning var att undersöka hur musiken kan användas som hjälpmedel 

vid språkinlärning och hur pedagogernas vana att arbeta med musik är. För att kunna ta reda 

på detta valde jag att göra en kvalitativ intervjuundersökning eftersom jag söker svar på hur 

olika pedagoger ser på arbetet med musik i förskolan och om de anser det svårt att arbeta med 

musik. Steinar Kvale skriver så här ”Kvalitativa intervjuer är inte progressiva eller repressiva 

i sig; värdet av den kunskap som frambringas beror på vilket sammanhang som kunskapen 

ingår i och hur den används.”
40

 

Efter att ha läst i litteraturen om hur många som väljer att undvika att arbeta med musiken för 

att de känner sig osäkra blev jag intresserad av att se om det verkligen stämde. Med en 

kvalitativ undersökning menas att då är endast frågeområdena bestämda, men utifrån den 

person som intervjuas kan frågorna variera eller ändras.
41

 Jag valde att använda mig av 

färdiga frågor, som även kunde leda till följdfrågor eller att den jag intervjuade kunde svara 

mer öppet och utförligt med egna erfarenheter. 

3.2 Urval 

Jag valde att intervjua fyra förskollärare på samma förskola, från två olika avdelningar. Just 

för att jag ville se om det kunde se olika ut bara på en och samma förskola i arbetet med 

musik. Jag valde också att ta två pedagoger från en och samma avdelning, där en av 

pedagogerna arbetat under längre tid och den andra under kortare tid. Detta för att få två svar 

på samma fråga och för att även se om man har olika syn på arbetet med musik på samma 

avdelning.  

 

 

                                                             
40 Kvale, Steinar 2006[1997],s. 71, Den kvalitativa forskningsintervjun,Torhell, Sven-Erik (övers.), Lund: 

Studentlitteratur 
41 Johansson, Bo  & Svedner, Per Olov 2006, s.43, Examensarbetet i lärarutbildningen – Undersökningsmetoder 

och språklig utformning, Uppsala: Kunskapsförlaget  
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3.3 Etiska överväganden 

Jag kontaktade förskolan via mail, jag valde att maila en av de medverkande som sedan 

kontaktade och frågade de övriga om de ville ställa upp på en intervju. Jag meddelade att 

intervjerna skulle spelas in och att det skulle vara anonymt. Till svar fick jag att fyra 

pedagoger var redo att ställa upp på intervjuer. 

3.4 Genomförande 

Jag valde att börja med min litteraturgenomgång och komma en bit på den innan jag gjorde 

mina intervjufrågor. Det gjorde jag för att vara säker på att jag kunde få ut så mycket som 

möjligt utav intervjun och även ha mer kunskap om området innan jag intervjuade.  

Mina intervjufrågor utgick ifrån det jag skrivit i min litteraturstudie, mycket från frågan om 

pedagogen och dennes roll. Frågorna handlade om hur de arbetar med det i förskolan, om det 

är i ett pedagogiskt syfte och om de anser att musik är ett bra hjälpmedel vid språkinlärning. 

Vilken vana de som pedagoger hade, om de såg musiken som något svårt att arbeta med eller 

om det var något de trivdes och kände sig säkra att arbeta med. I Den kvalitativa 

forskningsintervjun står att den som intervjuar är forskningsverktyget. Kvale säger också att 

om intervjuaren är duktig på både ämnet för intervjun och mänskligt samspel är den också en 

god intervjuare.
42

 

Jag valde att spela in intervjuerna på diktafon då jag ser det som ett bra verkyg att använda 

istället för att sitta och skriva ned det som sades under intervjun. Genom att spela in kunde jag 

också gå tillbaka och lyssna flera gånger på intervjun och kontrollera att jag tolkat svaret på 

frågan korrekt.  

Dagen innan jag skulle intervjua valde jag att gå igenom frågorna så att jag själv hade koll på 

dem och förberedde diktafonen så den var på rätt inställningar för att inte behöva göra detta 

vid intervjun. Jag funderade också mycket kring hur själva intervjun skulle bli, om jag skulle 

få några svar alls eller om det skulle bli en konstig stämning, just för att jag skulle spela in. 

Jag vet själv att det är jobbigt att bli inspelad, och framför allt hur jobbigt det är att lyssna på 

sig själv efteråt. Som tur är så är det bara jag som ska lyssna på det, men att veta att någon 

                                                             
42

 Kvale 2006, s. 136 
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spelar in kan göra det svårt att prata också. Detta är något som Kvale tar upp, att det är upp till 

intervjuaren att motivera intervjupersonen till att ge en kunskapsrik intervju, att det är viktigt 

att ha i åtanke att vissa personer kan vara svårare att intervjua än andra.
43

 Även Patel och 

Davidson skriver om att det kan vara så att intervjupersonen börjar prata mer spontant men att 

det inte brukar vara några problem att få personen att prata inför bandspelaren. 
44

 

Jag valde att skicka frågorna innan till pedagogerna som skulle intervjuas, så de fick läsa 

igenom frågorna och genom det även kanske fundera ut lite mer utförliga svar. 

När jag kom till förskolan gick vi, jag och personen jag skulle intervjua, till personalrummet. 

Jag plockade fram pappret med frågorna och lade diktafonen på bordet.  

När jag var klar på första avdelningen gick jag till den andra avdelningen jag hade bestämt 

med, trots några missförstånd löste sig intervjuerna fint ändå. Dessa två hade inte hunnit läsa 

igenom frågorna så tydligt ännu, vilket också visade skillnad i resultatet jämfört med de som 

läst igenom frågorna innan. Dessa två gav enligt min mening och uppfattning mer utförliga 

svar och hade som jag nämnt tidigare inte hunnit läsa igenom och fundera så mycket på 

frågorna innan. Jag gjorde samma procedur med dessa två, med var och en satte jag mig i 

personalrummet och lade fram frågorna och diktafonen på bordet. Efteråt tackade jag så 

mycket för mig och för att de ställt upp på intervjun.  

3.5 Bearbetning av data 

Jag använde mig utav en diktafon när jag intervjuade.  

Jag valde att samma dag transkribera ner intervjuerna på datorn för att jag ännu hade det så 

färskt i huvudet, även om jag hade det på diktafon blir det också lättare att skriva ner allt 

samma dag då det är såpass nytt. Genom att transkribera intervjuerna fick jag också ner 

svaren på frågorna och kunde sammanställa dessa på ett bra sätt. Jag kunde se olika samband 

med svaren och koppla ihop dem på bra sätt. 

 

 

                                                             
43 Kvale 2006, s.136 
44 Patel, Runa & Davidson, Bo 2011[1991], s.87, Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning, Lund: Studentlitteratur 



17 

 

3.6 Trovärdighet 

Jag valde en kvalitativ undersökning med intervjuer ansikte mot ansikte för att få en så 

trovärdig intervju som möjligt av de jag intervjuade. Jag kunde då se i ansiktsuttryck och 

kroppsspråk om de menade det de sa och om de försökte att slingra sig ur situationen om det 

blev obehagligt.  

Min intervju gjorde jag på en förskola i Mellansverige, i ett mindre samhälle med sammanlagt 

tre förskolor. Eftersom det är en såpass liten del av alla pedagoger i hela Sverige jag intervjuat 

så kanske inte resultatet är likvärdigt med övriga delar i Sverige. Skulle jag genomföra samma 

undersökning på till exempel en förskola i Göteborg skulle antagligen svaren och resultatet bli 

annorlunda, även om jag valt att göra intervjun på flera personer från flera olika förskolor. Det 

tror jag därför att det kunde varit en förskola som arbetade mer med musik, till exempel en 

musikförskola. Jag tror att arbetet med musik har stor variation beroende på var du arbetar 

och vilken barngrupp och vilket arbetslag du arbetar i. Men resultatet kunde även sett 

liknande ut, jag tror det hela har att göra med pedagogerna och deras vana med musiken och 

hur de vill arbeta med barnen.  
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4. Resultat 

I den här delen har jag tänkt att presentera mina intervjuer och vad jag fått fram av dem. Jag 

valde att göra mina intervjuer på en och samma förskola med fyra olika pedagoger av den 

anledning att jag ville se om de på förskolan ansåg att de arbetade mycket med musik och 

jämföra vad de olika svarade. Jag har valt att beskriva en fråga i taget och de olika svaren jag 

fick ut av dem. De jag intervjuade var mellan 30-65 år. Jag valde att intervjua på två olika 

avdelningar, båda äldreavdelningar (barn 3-5 år). Genom att göra det kunde jag då intervjua 

en pedagog som arbetat längre och en under kortare tid på båda avdelningar för att jämföra 

om det även där kunde vara någon skillnad.  

4.1 Presentation av de medverkande 

Sofia och Agneta arbetar på samma avdelning och har arbetat sex respektive 39 år i förskolan. 

Maria och Anita arbetar på samma avdelning och har arbetat cirka fyra respektive 40 år i 

förskolan. Sofia och Maria är i åldrarna 30-40 år och Agneta och Anita 55-65 år. Alla fyra 

hade de förskollärarutbildning och i Marias utbildning inkluderades även behörighet till 

grundskolans tidiga år. 

4.2 Vad är musik i förskolan för dig? 

Sofia ser musiken som något som ska finnas med, en naturlig del i förskolans arbete. Musiken 

används främst i samlingar sa hon. ”Jag ser ju på musik som nånting som, som en väldig 

naturlig del i arbetet i förskolan, det ska va där.”(Sofia) 

Agneta ser musiken som ett hjälpmedel som barnen tycker är väldigt roligt att använda. Hon 

ser glädjen i musiken, hon och barnen blir glada av att använda det och det är även ett bra 

hjälpmedel för språket.  

Musik det är väl ett hjälpmedel och ha bland barnen och barnen tycker ju att det är väldigt 

roligt och ja musik är ju glädje, man blir glad, barnen blir glada. Och så är det som hjälp för 

deras språk också och det är roligt och höra dom när dom sjunger och trallar på sångerna 

efteråt, då kan dom.(Agneta) 

Anita ser musiken som något som bör vara med dagligen i verksamheten, men som kanske 

inte alltid får den plats den behöver. Men det är viktigt med musik för barnen och det ska vara 

roligt att hålla på med musik. ”Jaa, jag kan väl säga så att jag tycker egentligen att musik ska 
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finnas med dagligen [...] det är viktigt för barnen och jag tycker att det är, det ska vara roligt 

och det är kul med musik.”(Anita) 

Maria ser musiken som en uttrycksform som handlar om glädje och rörelse. ”Musik i 

förskolan för mig det är ju överhuvud taget kan jag säga så är det ju liksom glädje och, glädje, 

rörelse och en uttrycksform kan jag säga.”(Maria) Hon använder sig mer utav musiken på 

skivor som bakgrundsstöd, just eftersom hon inte känner sig säker på musiken och då känner 

en trygghet i att ha skivan i bakgrunden. Med det menar hon att hon inte vill visa barnen att 

hon känner sig osäker, utan visar istället att hon vågar och kan. Hon spelar inga instrument 

själv, vilket hon önskar att hon kunde mer. Hon använder trumman, triangeln och marackas 

ibland. Maria känner också att i den barngrupp de har nu är barnen intresserade av musiken 

och vill bland annat gärna sätta på skivor och lyssna på själva och dansa till. Hon menar också 

på att de barn som de haft som varit språksvaga gärna kommit och bett om att få lyssna på 

musik. Musiken är för henne när de sjunger sånger, spelar instrument och använder musiken 

på skivor som bakgrund och stöd. 

Alla ser de musiken som ett viktigt verktyg, något som är självklart att det ska finnas med i 

verksamheten. De ser musiken som ett hjälpmedel i bakgrund till samling och som något som 

ska vara roligt att hålla på med. 

4.3 Hur är din vana med musik? Ser du det som svårt/lätt att arbeta med det? 

Sofia känner att musiken kan bli svårt att arbeta med då hon inte känner sig så bra på det. Hon 

känner att musik är något hon skulle vilja arbeta mer med och något hon skulle vilja kunna 

mer inom, använda mer instrument och så vidare.  ”Jag skulle vilja kunna vara bättre på det 

och använda det mer än vad jag gör.” (Sofia) 

Agneta ser inte musiken som något svårt att arbeta med utan något hon försöker ha med i 

varje samling hon har, i alla fall minst en sång varje samling. Men att det också är så mycket 

annat som de ska tänka på och att det lätt blir att de glömmer bort eller inte använder det. Hon 

har också börjat, mer och mer, med att försöka ha en musiksamling med barnen varje fredag 

då instrument som marackas och sådant ingår.  

Nej jag tycker inte det är svårt, men jag har väl alltid försökt och haft musiken med i 

samlingen och så, alltid genom alla år haft sång med sen så kan jag tycka ibland att det är så 

mycket annat man har nu som en ska tänka på så att ibland så har musiken tycker jag 

glömts bort.(Agneta) 
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Anita är en person som tycker det är intressant och roligt att arbeta med musik och ser inte 

musiken som något svårt att arbeta med. ”Nej eftersom jag är intresserad så tycker jag att det 

är, det är lätt.”(Anita) Det hon kan känna är mest om hon ska introducera ett nytt material, då 

är det mycket arbete kring det. Hon behöver kanske lyssna på låten flera gånger och träna på 

det innan hon presenterar det, jämfört med om det skall läsas en saga eller leka en lek.  

Maria känner sig inte säker i arbetet med musik, på det viset att hon inte kan spela instrument 

eller liknande. Men hon känner ett stöd i det för att få ner barngruppen, vid samling brukar 

hon sätta på en lugn skiva för att barnen när de går in på samlingen ska varva ner och känna 

lugnet. Ibland även lugna barnsånger som barnen känner igen som leder till att de sätter sig 

och sjunger med i sångerna. Musiken används också på morgonen eller när de går in på vilan 

så spelas det lugn musik för att de ska varva ner, hon menar på att musiken talar om att det 

ska vara lugnt. Hon nämner också att eftersom de har flera bra skivor med många bra sånger 

som har till exempel begrepp och matematik att göra så känner hon inte att det är svårt att 

använda sig utav musiken, musiken är för henne ett verktyg. Men hon önskar att hon kände 

sig säkrare och kanske kunde spela något instrument för att tillföra mer. 

Ingen av de jag intervjuat anser jag känner någon direkt rädsla för att använda musiken, 

däremot känner de mer eller mindre säkerhet i att använda det, någon känner sig mer säker än 

någon annan. Musik är något som går att utvecklas i hela tiden och även arbetet med det går 

att utveckla och lära sig mer om, bara viljan finns.  

4.4 Används musik dagligen på det sätt du vill i förskolan?  

Sofia tycker inte att de använder musiken dagligen på det sätt som det kanske borde på deras 

avdelning. Dock sjunger de sånger nästan dagligen, men hon skulle vilja ha ett mer avancerat 

arbete med musik och i ett större omfång. Hon känner att om hon vill starta upp en samling 

med en sång också kan avsluta med en sång, så hon får en ram runt samlingen. Men också att 

hon vill använda musiken i bredare utsträckning, med instrument.  

Man kanske skulle kunna göra det lite mer, för att sjunger sånger och så där gör vi ju nästan 

dagligen dags, men man skulle kunna använda det lite mer avancerat om man säger och 

göra det lite större.(Sofia) 

Sofia nämnde också, efter intervjun, att de på äldreavdelningarna med barn 3-5 år, samtalat på 

förskolan, om att ha ett samarbete där de en gång i månaden ungefär har en gemensam 

musikstund, men att det inte blivit av ännu. 
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Agneta anser att musiken används nästan dagligen men att hon nog skulle vilja arbeta mer 

med det. ”Jag skulle kunna tänka mig att arbeta mer med det och det används väl nästan 

dagligen.” (Agneta) 

Anita vill att musiken ska användas mer än den gör, hon säger att ibland kan det gå några 

dagar utan att de sjunger sånger, men istället kanske de har haft en skiva som barnen lyssnat 

på, sjungit med eller bara lyssnat. Men att de inte har en traditionell samling som hon kallar 

det, med sånger och så vidare i samlingen där du för en dialog med barnen genom musiken. 

”För det är ju det jag känner, att du har en dialog med barnen genom musiken och genom 

sången, så kan jag känna. ”(Anita) 

Maria anser att de använder musiken dagligen och att de försöker vara så tillåtande de kan 

mot barnen om de vill lyssna på musik även när det inte är någon samling eller liknande. Men 

sen att de dagligen har styrda aktiviteter, med till exempel miniröris som också är en typ av 

musik med rörelse i, samt vid vilan då lugn musik spelas.  

Vi försöker vara tillåtande när barnen även vill lyssna på musik, även när det inte är 

samling då utan det kan vara som en aktivitet. Och det försöker vi tillåta när vi har lokaler 

och att det fungerar, att det är rätt barnsammanfattning också, för att det ska fungera och vi 

försöker ju vara med. (Maria) 

Alla vill de arbeta med musiken mer i förskolan, även om de ser det som något som nästan 

används dagligen, men antagligen inte i den mängd som de vill själva. Men samtidigt ser de 

olika på hur musiken används på avdelningen, någon säger att vi sjunger i varje samling och 

någon säger att de spelar en skiva och barnen dansar, eller använder miniröris. De ser på 

musikanvändning på olika sätt. De ser också olika på det dagliga arbetet med musik i 

verksamheten, några ser det som ett dagligt inslag i verksamheten medan andra anser att det 

inte används dagligen.  

4.5 Anser du att ni anpassar musikmaterialet i ett pedagogiskt syfte i 

barngruppen? 

Sofia säger att det hela tiden finns i bakhuvudet att det är bra med sång och musik för språket. 

Att klappa rytmer och hålla på med det över huvud taget för barn med språksvårigheter. Hon 

nämner också att de på förskolan håller på mycket med språket och utvecklar det, inte bara 

vid språksvårigheter utan hela tiden. Att musiken är något de bör ta in mer då hon sett flera 

tecken på hur bra musik och språk kompletterar varandra. ”Man kanske inte direkt använder 
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det bara för att det ska vara för barn med språksvårigheter utan att man använder det liksom 

generellt för alla men man vet ju att det är extra bra.”(Sofia) 

Agneta menar på att det blir en naturlig del, att när de använder musiken så hjälper det de barn 

som har språksvårigheter.  

Ja det blir det ju naturligt när man använder musiken så hjälper det ju dom barnen som har 
språksvårigheter. Det kan jag ju berätta, en gång, det var en flicka som hade väldiga 

språksvårigheter och när vi står och sjunger luciasångerna så kan hon dom som rinnande 

vatten. Och där ser man ju att det passar dom barnen. (Agneta) 

Anita anser att de på den avdelning hon arbetar anpassar materialet efter barngruppen och att 

de vid olika teman anpassar på olika sätt och väljer sånger utifrån temat och inte bara väljer en 

sång ur luften som inte har med temat och göra. 

Om man har ett tema så är det ju rätt så noga med att man tänker på att du får in kanske 

sånger som handlar just om det temat. Vi säger vi nu kanske djur, och då finns det hur 

mycket sånger som helst som du kan använda då.(Anita) 

 

Finns det barn med talsvårigheter anser hon att materialet som väljs ut inte ska vara för svåra 

sånger utan istället sånger som kanske har upprepningar och med lättare ord i sig. 

framför allt då kanske att man tänker på att det är inte för långa sånger, inte för krångliga 

sånger, att det är en sång som det är mycket upprepande, så kan jag tänka då. Att det är en 

lättare kanske ord då.(Anita) 

 

Maria tycker att hon kan märka på de språksvaga barnen att de går och sjunger väldigt 

mycket, men också de andra barnen. Hon berättar också att de nu arbetar med ”Trollet i 

grottan” där de försöker träna varje barn att vara i centrum, att de låter en i taget vara trollet 

och ha en framträdande roll som får trolla och sedan lämna över trollstaven till en kompis. 

Sången som sjungs, finns på CD och barnen brukar gå runt och sjunga på den och nästan alla 

sånger som sjungs hör man barnen gå runt och sjunga för sig själva. Även föräldrarna berättar 

på utvecklingssamtalen att barnen går runt och sjunger dessa sånger även hemma.  

Och nu när man har haft utvecklingssamtal så säger föräldrarna att dom sjunger mycket 

hemma dom här sångerna som vi har här. Och då känner man ju att då ger det ju verkligen. 

(Maria) 

Hon nämner också andra exempel på sånger som har bra begrepp och ordförståelse i sig, rim 

och matematik med mera, det är Kerstin Andebys: ”Klockan är tre nu dricker vi te...” 
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”Även att man försöker konkretisera sångerna och så. Så att det blir konkret för dom barnen 

som kanske har det lite svårare så.” (Maria) 

Här har de alla fyra med sig i bakhuvudet hela tiden att det utvecklar barns språk och att de 

anpassar genom olika teman, och när barn har svårt att prata försöker de med lättare sånger 

och mycket upprepningar. De två på sista avdelningen gav mig mer utvecklande svar vad 

gällde det som de arbetade med nu och hur de märker på barnen hur de utvecklas mer och 

mer, att de går och sjunger på sångerna som sjungs och så vidare.  

4.6 Tycker du att musik är ett bra hjälpmedel vid språkinlärning? 

Både Sofia och Agneta ser musiken som ett bra hjälpmedel vid språkinlärning, då de själva 

sett olika fall då de märker att musiken verkligen hjälper de barn som har språksvårigheter.  

Utav Anita kom ett längre och utförligare svar på denna fråga. Hon är övertygad om att barn 

lär sig sjunga före de kan prata. Hennes teori kring det här lyder: 

Jag tror att det där kanske har att göra med att det lilla barnet låg i mammas mage och 

lyssnade på musik. Jag liksom har den känslan, att du vaggades till ro[...] jag är nästan 

övertygad om, att jag tror att dom flesta ändå som bär en liten bäbis i magen kanske någon 

gång har sjungit eller lyssnat på dom här lite lugnande låtarna också.(Anita) 

Anita ser musiken som något lugnande men också något som får igång kroppen i dans och 

rörelse, att personer uttrycker sig på olika sätt med musik och dans. Skulle inte musiken 

finnas skulle världen vara tråkig och meningslös. Anita har erfarenhet från sitt privata att 

sången kommer före det verbala språket. I och med arbetet med det privata, hennes egna barn, 

använde hon många traditionella barnvisor som hade mycket upprepningar i sig, men också 

antal och matematik, rim och ramsor. Många barnsånger är uppbyggda på ett sådant vis att det 

har mycket rim i sig. 

Dom är uppbyggda på ett sånt sätt så och det handlar ju också om upprepning, att du 
lyssnar, så jag tror att det kanske har någon inverkan på det här med ett stöd för språket. 

(Anita) 

Maria tycker att musiken är ett jättebra hjälpmedel, ett viktigt hjälpmedel. Hon menar att hon 

märker att de får med sig melodin, för även när vi pratar har vi en melodi och då blir också 

musiken och dess melodi ett stöd för de barnen som har lite svårare. Sången blir som ett stöd 

för språket.  

Och jag tror att dom hänger upp ord, när dom skapar sig en ordförståelse så hänger dom 
upp det på sången. Det kan man också se att har vi nu prata om troll, så visst att vi har 
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pratat om och visat bilder, men jag tror sången är den som sätter sig nästan mest tror jag. 

(Maria) 

Musiken ses som ett bra hjälpmedel och de har själva erfarenheter av barn som faktiskt lärt 

sig sjunga före de pratade.  

4.7 Har du några erfarenheter av musik som språkhjälp? 

Sofia har under de sex åren hon arbetat på den avdelningen hon är nu sett flera fall med barn 

som har talsvårigheter och när hon sitter och samtalar med dem i ett vanligt samtal eller när de 

sitter och samtalar med sina kompisar så är språket otydligt. Men när de sitter och sjunger så 

är det helt utan problem. Det är då hon insett hur bra musiken är för språket.  

Det har ju vart flera under dom sex åren som jag har jobbat här som kanske har jättesvårt 

och prata när man sitter och pratar som i ett vanligt samtal eller om dom sitter och pratar 

med sina kompisar. Men att när man sjunger en sång så är det inte alls svårt och få fram 

sången om man säger, så att det är ju då man förstår vilken bra hjälp det är. (Sofia) 

Sofia tycker att det har märkts resultat när de arbetat med musik och språk. 

Agneta berättar om en flicka de en gång hade på förskolan som hade väldiga språksvårigheter, 

som när de skulle sjunga luciasånger kunde sångerna som rinnande vatten. Hon säger att där 

har hon verkligen märkt att det är något som hjälper och att det är bra att sjunga med alla 

barn, både de med språksvårigheter och även de andra. Agneta menar att barn tycker ju om 

musik och då blir ju också inlärningen roligare.  

Men det har säkert hjälpt alla andra barn också. För barn tycker ju om musik, just nu har jag 

märkt på när vi har dom här stora barnen (5år) som sitter och sjunger och vi har börjat med 

luciasångerna nu, mössens julafton och dom sjunger och . Ja, så att det är så roligt och höra 

dom. När dom sitter själva sen och sjunger.  (Agneta) 

Anita har både personliga och yrkesmässiga erfarenheter, hon har genom åren haft många 

barn med språksvårigheter där hon märkt att barnen gärna går och sjunger. Men hon påpekar 

också att de kanske inte har haft just de svåra språksvårigheterna, men att musiken ändå varit 

bra som uttryck för alla barn. Anita berättar också om att de under den veckan, som jag var 

där och gjorde intervjun, har arbetat med Bockarna Bruse. De läste sagan och sjöng även 

sången om dem och slutligen dramatiserade de sagan. Något hon snabbt märkte på barnen var 

att sången fastnade mest på dem, de gick runt och sjöng och tralla på sången själva. ”Barnen 

sjöng - nej nej nej ta inte mig, ta den som är efter mig. Det blir som en mantra va. Så det är 

jättebra hjälpmedel.” (Anita) 
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Hon menar också på att en pedagog inte ska vara rädd att använda musiken alls, utan våga 

pröva på.  

Marias erfarenheter kring musiken som hjälpmedel är till exempel att hon märker resultat på 

de barn som är i behov av mer stöd i sitt språk, att de går runt och sjunger och upprepar med 

mera. Det är den erfarenheten hon har, hon har inte jobbat med det specifikt utan det är mest 

det hon sett under de år hon arbetat. 

Här har de alla olika men ändå liknande erfarenheter på hur musiken har hjälpt barn som haft 

talsvårigheter. Även de som arbetat en kortare tid har märkt av att det faktiskt är en bra metod 

att använda. Även om de tänkt ha en vanlig samling kan de få in olika knep att träna de olika 

språkljuden på och så vidare.  



26 

 

5. Diskussion 

I den här delen kommer jag att diskutera min undersökning och det jag kommit fram till. Jag 

kommer att jämföra resultatdelen med metoden och litteraturgenomgången. Jag kommer att 

dela upp det i punkter så jag diskuterar de olika delarna i varsin del. Resultat mot metod, 

resultat mot litteratur, slutsats och sist idéer till fortsatt forskning inom området. Jag valde att 

dela in dem i olika punkter för jag ansåg det lättare att diskutera de olika punkterna för sig. 

Hur resultatet speglade min metod och hur jag gått till väga, om det gått på det vis jag ville 

eller om något kunde blivit annorlunda. På samma sätt valde jag att göra med diskussionen på 

litteraturgenomgången, hur hänger mitt resultat ihop med min litteraturgenomgången. 

5.1 Resultat mot metod 

Mitt syfte med min undersökning var att få fram hur en pedagog kan använda musiken som 

hjälpmedel vid språkinlärning och även undersöka hur pedagogens vana med musik såg ut. I 

metoden beskrev jag hur jag skulle gå till väga, att jag skulle intervjua fyra förskollärare på 

samma förskola fast på två olika avdelningar för att se hur skillnaden kunde se ut i arbetet 

med musik bara på en förskola. Jag anser att jag fick bra svar och syn på hur arbetet på en och 

samma förskola kan se ut, samt även hur olika arbetet med musik kan se ut på olika 

avdelningar. Förskollärarna var olika erfarna med musik som arbetssätt och det märktes även i 

intervjuerna, men intresset att arbeta med musik var stort. 

Jag ser mitt val av att använda diktafon vid intervjun som en bra metod, det var smidigt att ta 

med sig och jag kunde också med enkla knapptryck få transkriberandet av intervjun att flyta 

på smidigt och enkelt. Några av de jag intervjuade kände lite rädsla för diktafonen och jag 

märkte skillnad i deras röstläge och tonfall vid användning av diktafonen och utanför 

intervjun. När jag fortsatte samtala med dem efter intervjun blev samtalet ett mer lugnt och 

avslappnat samtal. Jag har funderat kring det, hur jag hade kunnat göra hela samtalet mer 

avslappnat. Jag kanske hade kunnat prata ännu mer innan bara vanligt med personen och till 

slut övergå till frågorna. Jag började lite lätt med att fråga dem hur länge de arbetat och vad de 

hade för utbildning för att jag inte skulle gå direkt på själva frågorna, men att jag skulle kunna 

pratat lite mer allmänt också innan. Det var intressant att höra om de olika erfarenheter de jag 

intervjuade hade, hur de märkt på olika barn att sången faktiskt kommit före pratet. Att en 

flicka som knappt kan prata istället kan sjunga luciasånger som rinnande vatten. Det är enligt 

mig helt otroligt och något jag skulle vilja utforska mer, gå in mer på djupet på det.  
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Jag anser att jag fick tydliga svar på mina frågor och inget direkt problem uppstod under min 

undersökning och intervju, mer än att jag kunde märka på vissa hur de kände obehag av 

diktafonen och nästan kände kravet att svara tydligt och klart med ett enkelt svar. Jag fick svar 

av de fyra förskollärarna hur de arbetade på sin avdelning och hur deras vana med musiken 

såg ut. Vad gällde frågan om vad musik i förskolan var för dem svarade de skapligt lika, att 

det är ett verktyg som de anser ska finnas med i verksamheten, det är självklart att musiken 

ska finnas med i arbetet på förskolan. De delade med sig av sina erfarenheter gällande 

musiken som en språkhjälp, vissa mer än andra, olika saker de lagt märke till när det gäller 

barn som haft talsvårigheter och hur det visade sig att de kunde sjunga flytande och så vidare. 

Jag ser det också som ett bra tänk att de väljer att använda musiken, även fast de känner sig 

lite osäkra. Som Maria nämnde till exempel, när hon känner sig osäker tar hon en skiva till 

hjälp i bakgrunden, då visar hon inte för barnen att hon känner sig osäker utan hon kör på 

ändå. Det är intressant att se att det bara på en och samma förskola kan se så olika ut i arbetet 

med musiken, jag tror att det kan ha betydelse hur och med vilka man jobbar. Är det flera som 

känner sig osäkra på arbetet med musik tror jag lätt att det kan bli att de använder de enkla 

medlen som de flesta kan, att spela på en trumma och säga sitt namn, eller sjunga enkla 

barnvisor som alla kan. Men att pedagogerna då faktiskt tänker på att försöka samarbeta med 

de avdelningar som kanske använder det på ett mer avancerat vis. Som bland annat Sofia 

nämnde på sin intervju, efter att diktafonen stängts av, att de gärna skulle vilja få till ett 

samarbete avdelningarna emellan. Där de tillsammans någon gång i månaden till att börja 

med, hjälptes åt och hade en stor musiksamling tillsammans med alla barnen på 

äldreavdelningarna. Det tycker jag lät som en väldigt bra idé då de faktiskt tar hjälpen av 

varandra, är det så att osäkerheten finns där, är det bra att be om hjälp istället för att utesluta 

något. På en förskola är det ofta flera avdelningar och förhoppningsvis finns det väl alltid 

någon på hela förskolan som känner sig mer säker på att arbeta med just ett visst uttryck. Då 

Sofia också nämner i sin intervju att det skulle vara roligt att använda musiken på ett mer 

avancerat vis i samling än att bara sjunga en enkel sång med dem, att kunna använda 

instrumenten mer på ett lärorikt sätt och så vidare. 

Jag som är van att hålla på med musik ser det som ett tråkigt problem om det är så att musiken 

verkligen ska utebli när pedagogen känner sig osäker. Det borde finnas ett sätt att hjälpa dessa 

pedagoger, men hur? Jag skulle gärna se att alla pedagoger blir mer utbildade i de estetiska 

uttrycken och därmed mer säkra i arbetet med dem. Jag kan förstå de osäkra pedagogerna 
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också,  för när jag inte känner mig trygg på en sak så blir det gärna att jag undviker att göra 

den saken. Jag själv har otroligt svårt att stå och tala inför en stor grupp, när jag vet att de som 

jag pratar för bedömer mig, då känner jag osäkerhet och vill inte göra bort mig eller säga fel. 

Men att stå och sjunga inför stor publik, även om jag vet att de som sitter där bedömer mig, 

kan jag göra hur lätt som helst, visst att jag känner nervositet, men det är inte på samma sätt. 

Jag är starkt medveten om att vi som människor har olika uttryck att använda oss utav, men 

jag anser ändå att som förskollärare bör man försöka få med de olika uttrycken för att också 

hjälpa barnen till en starkare självkänsla.  

 

5.2 Resultat mot litteraturgenomgång 

Jag ser det mycket intressant att det faktiskt är som litteraturen nämner på flera ställen, att 

många pedagoger drar sig för att använda musiken när de känner osäkerhet. Det var mycket 

det jag senare ville få svar på i mina intervjuer, hur pedagogernas vana med musik var. Efter 

intervjuerna funderade jag också på hur det egentligen skulle kunna gå att få det att se 

annorlunda ut. 

Av intervjuerna fick jag fram att några av de jag intervjuade kände viss osäkerhet, utifrån hur 

jag tolkade det, men att de ändå vågade använda det. Efter intervjun samtalade jag lite med de 

pedagoger jag interjuvat om att musiken ibland uteblir i verksamheter där osäkerheten finns. 

Detta var något de ansåg som tråkigt och de blev nästan lite förvånade att det faktiskt kan vara 

så. Vilket jag också kan känna då jag själv inte ser musiken som ett problem att använda 

bland barn.Vad jag också kunde läsa av gällande dessa två avdelningar var att de faktiskt på 

den ena avdelningen arbetade mer med musiken än på den andra. Jag tror det kan ha att göra 

med hur intresset ser ut, jag tror att om en är mycket intresserad kan den också få med sig 

övriga att bli intresserade.  

Musiken är barns första språk enligt Jederlund och det är något som de på förskolan också 

nämnde när jag intervjuade, att de märkt på barnen att sången kommit före pratet. Som 

läroplanen för förskolan säger, att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn 

som deltar
45

, säger också förskollärarna som jag intervjuat. Musiken ska vara rolig att 

använda, musik är glädje. Jag blir glad när jag hör musik och när jag sjunger, vilket jag också 
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sett på barnen när jag varit ute på VFU. De älskar att sjunga och de sitter gärna och sjunger 

när de ritar eller leker. Något jag också lagt märke till när jag varit ute på VFU, är när jag haft 

musiksamlingar med barnen. Då har vi bland annat spelat instrument och sjungit på olika sätt, 

vilket de tycker det är jätteroligt, som till exempel när jag i samlingen använde olika djur som 

gurnd och vi spelade som björnar, sniglar och små myror och jag i det fick in olika begrepp 

som stor-liten, stark-svag och snabb-långsam. 

Enligt Sundin som jag nämnde i litteraturgenomgången, finns det på förskolan ett mer gynnat 

tillfälle att arbeta med musik jämfört med i grundskolan
46

, vilket jag anser stämmer. På 

förskolan kan du anpassa mer efter hur dagen och barngruppen ser ut, du kan använda 

musiken på ett lekfullt och roligt sätt. När en lärare är mer intresserad smittar också det av sig 

på barnen, utifrån intervjuerna kunde jag läsa av att flera av dem var intresserade av att arbeta 

mer med musiken än vad de redan gjorde. Som Sundin också nämner att det spelar ingen roll 

om pedagogen har mycket eller få färdigheter, pedagogen kan fortfarande göra ett bra 

musikprogram med barnen ändå.
47

 Enligt mig har mycket med viljan att göra, att våga pröva 

på även om osäkerheten finns där. Vågar du inte pröva något nytt står du bara och trampar på 

samma ställe och kommer ingenstans i din utveckling. Nästan alla de jag intervjuade pratade 

om att de märker på barnen att de går och sjunger på sångerna som sjungs på avdelningen, att 

de hör av föräldrarna att det sjungs mycket hemma, alltså måste det ge någonting till barnen. 

Uddholm skriver också om pedagogers rädsla för att misslyckas,
48

 vågar pedagogen inte 

pröva nya saker och misslyckas så kommer den som jag tidigare nämnt ingenstans. Om 

pedagogen lyckas göra något som den känner en rädsla för innan, växer den själv som person. 

Detta är även något som gäller barnen, hjälper pedagogen dem att våga, stärker det också dem 

som person och individer.  

Vad gäller kunskapen om musik är det något som kan tränas fram, du behöver inte sjunga 

felfritt och rent, du tränar fram det och om osäkerheten finns där,  går det göra som Maria jag 

intervjuade, använda bakgrundsmusik som stöd. Det är något jag ser som ett bra hjälpmedel. 

Även jag som känner mig säker på musiken kan tycka att det är till bra hjälp att ha 

bakgrundsmusik som stöd, det kan också hjälpa barnen att ta i mer när de sjunger och våga 
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spela ut.  

 

5.3 Slutsats 

Jag anser att pedagoger borde få mer undervisning i hur de kan använda musiken i förskolan, 

en typ av fortbildning, där de lär sig olika typer av musik och hur de med hjälp av olika 

musikuttryck kan hjälpa barnen att utvecklas i till exempel sitt språk. Alla pedagoger bör lära 

sig att det inte är farligt att göra bort sig, att våga göra fel och misslyckas, vid ett 

misslyckande, utvärdera då vad som gick fel och försök komma på hur du ska lyckas.  

Barn bedömer en inte på samma sätt som vuxna gör, men att visa barn att du som pedagog 

inte vågar misslyckas är istället ett minus i deras utveckling. Vi är deras vägvisare som ska 

visa vägen, vi ska vara dem behjälpliga och en trygg hand att komma till.  

Musik är något så mycket mer än att bara sitta och sjunga och spela lite på trumma och 

marackas. Musik är ett uttryck av olika slag. Musik är fingerlekar, rim, ramsor, rörelselekar, 

att använda olika språkljud och så vidare. Ofta när jag frågar någon vad musik är får  jag ofta 

till svar att det är sång eller spel på något instrument. I min undersökning fick jag mest svar på 

att de sjöng och spelade lite med barnen i samlingen. Att de använde de, enligt mig, enkla 

medlen. Men frågan är då, är de medlen som till exempel att använda kroppen som instrument 

eller sjunga på olika bokstäver som pedagoger kanske ser som mer avancerade så mycket 

svårare att använda? Jag skulle inte tro det.  

Alltså, våga använda musiken även om du känner dig osäker, våga misslyckas och göra fel. 

Vi är inte mer än människor och alla gör vi någon gång fel. 

 

5.4 Fortsatt forskning 

Efter min undersökning har jag blivit mer intresserad av hur det går att arbeta vidare med att 

hjälpa pedagoger och deras sätt att använda estetiska uttryck. Jag anser att alla pedagoger ska 

kunna använda de estetiska uttrycken utan att känna sig dumma. Genom att använda sig av de 

estetiska uttryck kan det också stärka barnen och deras självkänsla och även pedagogen själv 

som person.  
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