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Abstract 
 
The Government´s guidelines found in the curriculum for pre-schools, recommend  that music 

should be  an important resource for children. To stimulate children´s language is also an 

important part of this curriculum. It is every teacher`s proffessional duty to ensure that these 

guidelines are followed. Language is of unparallel importance in assisting an individual to 

grow and to function within a society. In my work about music and languages in pre-school  

the purpose is to investigate how the studied teachers use music  to stimulate of children`s 

developmt in language. An interesting aspect of the study is also the teacher`s own interest in 

music, as this can affect how the teacher works with music within pre-school activities.  

 

Four pre-school teachers at the same pre – school, whom all  work with children aged three to 

five years old, were interviewed. The interviews were structured  on questions about  music 

and languages in regards to the children in pre-school, and the responses of those interviewed 

were recorded on cassette.The investigation shows that all the teacher`s use music more or 

less daily within the activities in the pre-school, and they feel that music stimulates language 

development, first and foremost when it comes to nursery rhymes, as the rhytm in these make 

it easier to learn and remember.  

Two of the selected teachers who work at the same department use  music several times each 

day in some way, while the other selected teachers who work in another department sing each 

day with the children, but they focus more on the language itself than on music. 

 

One of the teachers works with music to order to develop language skills, and also other 

things, through planned work with music as the central medium. She is also the one who has 

the deepest knowledge and experience of music. The other teachers in my survey did not as 

much have a plan  in the work with music to further language development but saw music as a 

beneficial method to be used with other methods. My research discovered that the teachers 

saw music to be fun way to learn that this in turn influenced children to feel the same and to 

learn. When it is fun to learn the teachers felt that the children found it easier to learn.  

 

Keywords: music with children, languagedevelopment, rhytm, teachers influence. 
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Sammanfattning 
 

Riktlinjer som finns med i förskolans läroplan visar att musiken ska finnas med som en viktig 

del för barn. Att stimulera barns språk finns också med som en viktig del och det är varje 

pedagogs ansvar att se till att riktlinjerna följs. 

Språket är otroligt viktigt för att kunna utvecklas och fungera i ett samhälle. I mitt arbete om 

musik och språk i förskolan är syftet att undersöka hur pedagogerna jobbar med musik i syfte 

att stimulera barns språkutveckling. Intressant i undersökningen är då även pedagogens eget 

intresse av musik eftersom detta i stor utsträckning kan påverka hur man jobbar med musiken 

i verksamheten.  

 

Fyra pedagoger på samma förskola, och som jobbar med barn i åldrarna 3-5 år intervjuades.  

Intervjuerna baserades på frågor som handlar om musik och språk för barn i förskolan, och 

respondenterna spelades in på kassettbandspelare. 

Undersökningen visar att alla samtliga pedagoger använder musik mer eller mindre dagligen i 

verksamheten och de anser att musik stimulerar språket, framförallt när det gäller rim och 

ramsor, eftersom rytmen i dessa gör det enklare att lära och minnas. 

Två av de utvalda pedagogerna som jobbar på samma avdelning, använder musiken flera 

gånger varje dag på något sätt, medan de övriga pedagogerna i min undersökning sjunger 

varje dag med barnen, men fokuserar mer på språket i sig än musiken.  

 

En av pedagogerna jobbar med musik för att utveckla språket och även annat genom att göra 

planeringar med musiken i centrum. Det är också hon som har störst kunskap och erfarenheter 

kring musiken. De övriga lärarna i min undersökning jobbar inte lika mycket planerande med 

musiken för att främja språkutvecklingen, utan den finns där som ett redskap bland många 

olika. Min undersökning visar att samtliga pedagoger tycker det är roligt med musik och 

menar att det smittar av sig på barnen. När någonting är roligt så lär de sig lättare menar de. 

 

 

Nyckelord: musik i förskola, språkutveckling, rytm, pedagogens påverkan.  
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1. Inledning 
 

”Sugreflexen är ett livsvillkor…Men fostret därinne i magen övar således upp också en annan 

förmåga, lika viktig för överlevnad och utveckling som den grundläggande sugreflexen: förmågan till 

socialt liv. Och här är moderns röst det musiska mediet. En röst som bygger en bro från mikrokosmos 

till makrokosmos, som skänker sammanhang, igenkännande och trygghet vid övergången från foster 

till spädbarn. Därvidalag fungerar språkets musik och sång från fosterstadiet som själva 

invigningsritualen till människans andliga existens som kommunicerande, socialt väsen. ” (Bjørkvold, 

1991, s.19-20)                                   

 

Som Bjørkvold menar, är vi alla påverkade av språkets musik redan på fosterstadiet. Därför 

kommer jag i mitt arbete bland annat undersöka musikens betydelse i livets början, då detta 

ger en bra bakgrund och förståelse för hur musik påverkar oss från första stund. 

Själv har jag alltid älskat att sjunga och röra kroppen i takt till musik och har sedan länge 

musicerat, både sjungit och spelat instrument som blockflöjt och gitarr. Jag är för tillfället 

med i Söt Likör, universitetets damkör, vilket känns mycket givande på många sätt. Ibland 

kommer tanken över mig att vad vore livet utan musik ! Jag tror inte jag skulle kunna klara 

mig utan musiken eftersom den skänker så mycket näring åt själen. 

Har läst lärarprogrammets estetiska inriktning samt specialpedagogik och svenska som 

specialiseringar och har här valt att inrikta mitt arbete på musik i förskolan när det gäller 

språkutveckling.  

 

Musik är ett stort område som rymmer så mycket. I förskolan kan det ge mycket inom många 

aspekter. Det är ju ett sätt att komma åt det sociala; att sjunga och spela tillsammans skapar en 

social gemenskap som tränar kommunikation och samspel. En bra sångsamling kan hjälpa till 

att skapa en bra stämning och en gemenskap som främjar hänsyn och respekt.  

Musik är också en viktig uttrycksmöjlighet och det är allas rätt att få en bra tillgång till musik 

i undervisningen. Det finns med i Läroplanen, Lpfö98, och det är vårt uppdrag som pedagoger 

att förvalta detta. Musikens betydelse måste framhävas som en viktig och självklar del i 

verksamheten. Jag vill i mitt arbete undersöka, upptäcka och hitta ännu fler argument över 

musikens utvecklande möjligheter, särskilt med tanke på språket.  

Argument som kan användas för att övertyga lärare och politiker som behöver övertygas än 

mer om detta; om musikens viktiga roll i verksamheten på förskolan. 
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Språket är en jätteviktig tillgång som vi har för att kunna fungera tillsammans med andra i 

samhället. För att bli förstådd krävs ju någon typ av språk, och ju tidigare man ger 

förutsättningar för ett rikt språk desto bättre. Jag är övertygad om att musiken kan vara ett 

väldigt bra redskap för att komma åt, utveckla och berika språket så tidigt som möjligt. 

Forskning visar att musik och språk hör ihop; att allt som är musiskt utvecklar vårt språk och 

oss som sociala väsen . Musik är ett språk som alla förstår oavsett kultur, förutsatt att man hör 

normalt förstås, därför kan det vara extra bra att använda som hjälpmedel för utländska barn 

och för barn med språksvårigheter. 

 

1.1 Problembakgrund 
Utifrån egna erfarenheter har jag fått känslan av att musiken ofta finns med i förskolan för 

musikens skull, utan avsikten att lära ut någonting. Min mening är att musiken behövs både 

för sin egen skull och för att användas med fördel med syftet att lära ut något uttänkt.  

Använder då pedagogerna musiken i syfte att stimulera barnens språk i förskolan ? Krävs det 

stora kunskaper för att erbjuda en meningsfull och utvecklande undervisning i musikens 

tecken, eller betyder engagemanget mer än kunskapen ? Det är bland annat detta jag vill ta 

reda på i min undersökning. Själv tror jag att intresse och kunskap har betydelse i detta, men 

att inställningen och engagemang betyder mer. Detta går nog ofta hand i hand. Har man ett 

intresse och mycket kunskaper så tror jag det inspirerar andra i större utsträckning än då detta 

saknas. 

 

 

1.2 Syfte  
Mitt syfte i detta arbete är att ta reda på om förskollärarna använder musiken i syfte att 

stimulera barns språkutveckling, och i så fall på vilket sätt de jobbar med detta. 

Mitt syfte är även att ta reda på pedagogens eget förhållande till musik och hur detta påverkar 

sättet att jobba med musik och språk i verksamheten.  
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2. Begreppsförklaring 
 

Musik är ett mycket stort och omfattande begrepp. Ett subjektivt begrepp. Eftersom musik är 

olika för var och en. Gränsen mellan oljud och musik är inte alltid så lätt. Även ljud kan 

kännas som musik. För mig är musik någonting som känns bekvämt att lyssna till och som 

innehåller en melodi; en slags rörelse. Ett ljud i rörelse som berättar någonting; som jag kan 

skapa inre bilder och känslor utav.  

Musik kan handla om att musicera själv eller att lyssna på musik. Det kan handla om att 

improvisera och sjunga spontant eller att sjunga färdiga sånger, liksom att lyssna på redan 

producerad musik eller musik som sjungs i en samling och som kanske är mer åt det lekfulla 

och improviserade hållet.  

I mitt arbete kommer jag att använda ordet musik för att undersöka hur pedagogerna använder 

musik i undervisningen, dvs. främst hur de jobbar med musik för att komma åt och utveckla 

och leka med språket. När jag pratar om musik kommer jag i första hand mena sångsamling; 

när barnen är samlade med pedagogen för att ha musik. Det kan handla om både att sjunga, att 

röra sig till musik och att spela på instrument och experimentera med ljud.  

 

Ordet pedagog använder jag här om de vuxna som jobbar på förskolan, och som har 

utbildning om barn. Alltså de som har ansvaret för det pedagogiska på förskolan. 

 

Med förskolan menar jag den pedagogiska verksamheten som är för barn mellan 1-5 år. 

Skolan ska följa Läroplanen för förskolan, Lpfö98. 

 

Språk är ett stort begrepp som rymmer ofantligt mycket och handlar om att kunna uttrycka 

det man vill förmedla. 

Här kommer jag att använda ordet språk i första hand om det talade språket, men i begreppet 

språk ingår också kroppsspråk som ett stort och viktigt uttrycksmedel. Även skriftspråk, olika 

symbolspråk  hör till språkets olika ansikten.  

Det finns många uttryckssätt och språk som människan tolkar och blir tolkade på. Det talade 

språket är ett sätt att förmedla, men det kanske viktigaste är kroppsspråket. Vesterlund, 2003) 
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Kommunikation Enligt Maltén är en vardagsdefinition av begreppet att kommunikation är 

utbyte av kunskap. (1992, s.45) I mitt arbete använder jag begreppet inte bara om det talade 

språket utan även om andra uttryck som; musik, bild,  skapande, kroppsspråk, rörelse, drama 

och lek.  

 

Rytm är ett begrepp som innehåller en hel del. Vi kan uppleva rytm auditivt, alltså genom att 

lyssna. Vi kan även uppleva det genom att studera vår egen rörelse eller andras rörelse. Att 

kunna lära sig skilja mellan olika tidsmönster måste läras genom hörseln och genom kroppen 

först innan det kan läras visuellt. Alltså är det viktigare att träna in rytmer genom hörseln och 

kroppen innan man övar det i notskrift ! Detta skriver Sundin om i Barns musikaliska 

utveckling och hänvisar bland annat till ett danskt forskningsprojekt av Fredens, Egeland 

Hansen och Vinther, 1994. (Sundin, 1995, s.76)  

 

Visa 

Uddén har undersökt ordet visa. Ordet har flera betydelser i germanska språk. ”visa =  sång, 

att visa = peka, bli vis = klok samt på ett vis = sätt”.(2004) 

Ursprungligen verkar visor ha inneburit ”att sjunga med gester, dans och gestaltning för att 

förtydliga ordets mening och bli visare dvs. mer kunnig”. (2004, s. 44) 

 

Planerat arbete 

Min syn på vad som är planerat arbete är vad pedagogen har i bakhuvudet när den lär ut 

någonting till barnen; alltså det som är syftet att lära ut. I det planerade arbetet ingår att tänka 

på det som ingår i didaktikens var, hur och varför; vad man ska göra, hur man ska utföra det 

och varför, vilket syftet är med det hela. Detta är bra då man har någonting som man 

verkligen vill lära ut och utveckla hos barnen och ha klart för sig vad som bäst gynnar detta 

för att det man vill lära ut ska bli till det man tänkt  lära ut. Någonting man tänkt igenom och 

har en djupare tanke/medvetenhet bakom anser jag. 

 

Spontant arbete 

Att vara spontan som lärare innebär för mig att man använder sig av känsla och intuitionen att 

göra någonting som känns passande för stunden utan att man har tänkt igenom vart det kan 

leda. Detta behöver naturligtvis inte betyda att en improvisation från en trumma inte fyller 

något syfte. Det kan leda till att barnen lär sig någonting på det liksom pedagogen, men det är 

inte genomtänkt från början utan blir mer fritt och öppet för vad som kan komma. 
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3.  Litteraturgenomgång 

 

3.1 Musik i livets början 
Ett av de tidigaste sinnesintrycken som finns, eller kanske det allra första är det rytmiska 

ljudet av mammas hjärtslag. Allt sker i rytm; pulserande rörelser i kroppen, elektrokemiska 

nervimpulser och vågrörelser i hjärnan, andningspulsen och hjärtats pumpande. Kroppsliga 

rörelser av våra ben och armar och andra kroppsdelar, ja allt sker i rytm. Själva livet hos varje 

individ har sin egen puls menar Jederlund. (2002) 

Det ofödda barnet reagerar på ljud. En höggravid mamma vet detta när ett högt ljud från t.ex. 

en trumpet får barnet att sparka. Mammor vet även att det ofödda barnet reagerar på rörelse. 

Ljud, rörelse och rytm är människans tre musiska grundelement som påverkar kroppens 

sinnesorgan redan långt innan födseln skriver Bjørkvold. Detta är, menar han, ingen ny tanke 

utan har funnits hos Platon som menade att rörelsebehovet är grundläggande och även i 

Bibeln tar man upp fostrets erfarenhetsvärld.  

Genom ljudforskningen vet vi att fostret reagerar med ökad hjärtfrekvens på ljud från sjätte 

månaden. Ljudet  fortplantar sig som vibrationer genom moderns kropp och fostervatten och 

träffar barnet på hela kroppen. Ljuden blir till en total, kroppslig erfarenhet. Mellan 28:e och 

35:e fosterveckan är hjärnstammen så pass utvecklad att fostret kan lagra ljudintryck till 

långtidsminnet. (Bjørkvold, 1991). 

Bjørkvold menar att språkinlärningen börjar långt innan födelseögonblicket, att det 

bokstavligen handlar om ett modersmål, eftersom det framförallt är mammans röst som når 

fram till det ofödda barnet. Fostret får även indirekt kontakt med pappan. Hans sång och tal 

påverkar kvinnans känsloläge genom biokemiska processer som når barnet. (Bjørkvold, 1991) 

”Det modersmål som fostret tar till sig i livmodern är därtill, i dess späda begynnelse, ett musikaliskt 

modersmål. Det är musiken i mammans röst, tonfall, rytmer, tempi och dynamik som blir betydelsefull 

för fostret, naturligtvis inte själva ordens specifika betydelseinnehåll.”(Bjørkvold, 1991, s. 19) 

 

Fostret övar även upp andra färdigheter, t. ex förmågan till socialt liv genom moderns röst 

som det ”musiska mediet”, något som är livsnödvändigt för vår existens som sociala, 

kommunicerande varelser. Eftersom ljud, rytm och rörelse har så stor betydelse för oss redan 

från och med fosterstadiet, både fysiskt och psykiskt är ett medvetet och gärna kommunikativt 

förhållande till det ofödda barnet av stor betydelse för att berika dess liv efter födseln. 

Bjørkvold uppmanar föräldrar till att prata och sjunga för sina barn.  (Bjørkvold, 1991) 
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3.2 Spontansång, improvisation och självförtroende: 
 

”I barns myller av sysselsättningar”, som Bjørkvold uttrycker det, ingår spontansången som 

en viktig del. Den finns med bland den musiska barnkulturen vid kroppsrörelser, ord och 

sång. Bjørkvold ger en beskrivning av spontansången som någonting utvecklande: 

”Den ger leken rytm, kroppsrörelserna form och orden temperatur. Det är livsviktigt att behärska den, 

liksom de andra nycklarna till barnkulturens gemensamma kod, för den ger möjlighet till uttryck och 

mänsklig tillväxt. Denna sång, artikulerad utan vuxnas krav och därför spontan, är som alla andra 

inslag i lek underställd barnkulturens normer och regler, både i användning och form.” (Bjørkvold, 

1991, s. 72) Han tar även upp olika formler från en gemensam och gammal barnkulturtradition. Det 

första exemplet på en sådan formel är titt - ut ! Detta är en blandning av sång och tal och lärs ofta ut 

tidigt med en förälder. Det finns många andra formler; retfulla, berättande, härmande eller ropande. 

Reportoaren av formler utvecklas i samvaron med andra barn i ett lekande sammanhang, då de utgör 

en viktig del i barnets musikaliska modersmål. (Bjørkvold, 1991)  

 

Hammershøj skriver om vikten av att få med improvisation i alla lekar eftersom det är viktigt 

att ge barnet utrymme för ett individuellt uttryck i alla aktiviteter. Barnets egna möjligheter 

ska vi arbeta med och bygga vidare på och det är den vuxnes uppgift att uppmuntra barnet till 

att leka med sin röst och med kroppen. Han skriver också att alla lekar i vilka vi kan använda 

de färdigheter vi har, som att krypa, hoppa osv. är bra och utvecklande. Vi måste komma ihåg 

att barnet inte skiljer mellan inlärning och lek då allt är både lek och inlärning och det är med 

hjälp av improvisation och imitation som barn lär sig från omvärlden (Hammershøj, 1997) 

 

I den nya lärarutbildningen är valfriheten stor och då finns risken att de som redan är 

intresserade av musik väljer passande kurser. Några blir därför specialiserade på musik och 

kan komma in som experter vid vissa tillfällen. Uddén  menar att detta gör att barnen går 

miste om det vardagliga musikskapandet. (Uddén, 2004) 

Man kan ju i och för sig låta den  i arbetslaget som känner sig tryggast i sitt musikutövande 

hålla i musiksamlingarna på förskolan, men det är bättre att alla, både barn och vuxna är med 

aktivt efter sin egen förmåga. Då stärks det musikaliska självförtroendet och på samma gång 

även samhörigheten i gruppen, menar Gren & Nilsson (1994) 
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3.3 Rösten 
Att låta och sjunga är medfött hos varje människa. Spädbarnet och modern förstår varandra 

via rytmiserande läten och ljud i samband med beröring skriver Uddén. I den första tiden av 

livet har läten och sångtoner tillsammans med taktil rörelse och gester en viktig funktion. Det 

har en emotionell betydelse mellan barn och mor. (Uddén, 2004) 

 

Hammershøj skriver att rösten hos kvinnor ligger fyra-fem toner under barns röster. Man 

sjunger bäst i det tonläge man talar och därför ligger barns sångröst många toner över 

kvinnors sångröster. En mamma måste oftast upp i ett obehagligt högt läge om hon ska sjunga 

i samma tonläge som sitt barn. Män har större problem eftersom de eftersom de i genomsnitt 

ligger flera toner lägre än kvinnoröster. Här krävs falsett för att hamna i samma läge. 

Skillnaden mellan barns och vuxnas röster finns inte bara i tonläget utan också när det gäller 

tonkvalitén  beskriver Hammershøj. Ett barn gråter exempelvis med hela kroppen och det ger 

en mer intensiv ton. Barnet är väldigt känsligt för tonkvalitén i de vuxnas tal. Det handlar om 

det som Hammershøj kallar för det expressiva uttrycket, som innebär att rösten är på ett visst 

sätt, exempelvis arg, pigg, glad, ledsen osv. Barn lyssnar mer på dessa expressiva signaler 

som är tidigt inlärda än efter själva meddelandet som orden utgör. Barnet blir förvirrat om 

rösten uttrycker en sak och orden säger en annan, då talar vi om att man dubbelkommunicerar.  

 

Rösten kan vara ett känsligt ämne för vuxna. I våran kultur finns en tradition att falsk sång 

betyder att man är omusikalisk. Det kan vara svårt att få människor att ändra uppfattningen 

om att man är dålig på att sjunga.(Hammershøj, 1997)  Gren & Nilsson menar att kvalitén i 

sångrösten inte alltid är avgörande för den estetiska aspekten utan att sång och musik handlar 

om kommunikation. Då är förmedlandet lika viktigt. (Gren & Nilsson, 1994) 

Det är viktigt att mamman varierar sin röst tillsammans med spädbarnet för att det ska lära sig 

många olika ljud. Det kan handla om att tala och sjunga nyanserat och samt upprepa barnets 

ljud. Det viktiga är hur uppmärksam man är, för det handlar om samspelet och inte hur 

vackert det låter. Som vårdare ska man lita på att den egna rösten är den bästa för barnet. 

(Hammershøj, 1997) 

Bjørkvold som har en mer poetisk och djupare syn beskriver det som att varje person har en 

egen unik stämma som det inte finns en enda kopia av. Varje stämma är en avspegling av just 

den personens själsliv och erfarenheter. Detta gör att varje barns röst är vacker och viktig på 

sitt sätt menar han. (1991) 
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3.4 Språk och musik 
Språkutvecklingen är under förskoleåldern en stor del av den totala utvecklingen. 

Uppfattandet av ljud, den s.k. auditiva perceptionen är då helt avgörande. Prosodin – dvs. 

språkets musik, har samma verktyg som när vi sjunger. Det kan handla om att vi förändrar 

tempot för att få fram en viss känsla eller ändrar tonstyrkan för att ändra på intensiteten i det 

som vi förmedlar. Barnet kan sjunga innan det kan prata och det använder samma verktyg för 

sin sång som för sitt språk innan det kan uttala orden tydligt. Den språkliga utvecklingen 

ligger alltså nära den musikaliska hos barnet. (Antal Lundström, 1996) 

 

Rörelse och takt hör ihop med språket och detta kan man se när man studerat ickeverbala 

beteenden hos spädbarn menar Uddén. Då har man sett att barnet börjar slå takten, (alltså följa 

språkets rytm med handgester) samtidigt som jollret blir tvåstavigt;  

när da blir da-da. (Uddén, 2004) Att använda rörelser tillsammans med sång s.k. stödtecken 

gör det lättare att förstå ordens betydelse, särskilt för barn med annat modersmål än svenska. 

Genom kroppslig upplevelse ges en erfarenhet som hjälper till i förståelsen. Genom handling 

lär man sig tycker Vesterlund. (2003) 

Kroppen, rytmerna och toner är också viktigt i leken och Uddén skriver lite om musikens 

kommunikation: ”Lekens språkformer består alltså av en kommunikation via toner och rytmer 

med röst och kropp som stöd för språkgivning av lekens handlingar.” (2004, s. 35) 

Uddén upplyser även om att forskare tillskriver det spädbarnsriktade språket musikaliska 

drag: ”Livets första lekspråk är både metriskt och harmoniskt, precis som musik: det använder 

rytmiska regelbundenheter och variationer, är dynamiskt i intensitet, volym och klang samt 

har melodiskt tonfall”. (2004, s.48) Spädbarnsspråket är affektivt laddat och överdriven i 

tonfallen. Glidande uttrycksfullhet, mycket långsamma vokalljud och upprepningar är också 

kännetecken för denna typ av språk. Detta spelar stor roll för barnets språkutveckling menar 

språkforskare enligt Uddén. För lite äldre barn är det textinnehåll och rörelse viktigt. Det ska 

vara enkla former och många upprepningar. (Uddén, 2004)  
Bjørkvold berättar istället i sin bok om en 5-åriga Per. Pojken hade fortfarande svårt att uttala 

sitt namn och hade alltid haft problem med språket, utom när han sjöng. Sången hjälpte fram 

ord och känslor som annars var omöjliga att få fram i vardagen. Han fick en dag höra en sång 

helt olikt allt annat och personalen sjöng ofta denna sång. Melodin i sången var svår både 

tonalt och rytmiskt och var långt ifrån den traditionella musikpedagogiken, men ändå eller 

kanske just därför, menar Bjørkvold så fastnade sången hos Per. (Bjørkvold, 1991)  
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3.5 Rim, ramsor och visor  
Uddén har dragit slutsatsen från forskning och teorier att visan och visandet är ett redskap för 

att en tyst tanke ska kunna uttryckas språkligt, i språkliga begrepp. Tankarna uttrycks först i 

läten med sångtoner, därefter i sång och sedan i ord. Med visa menar Uddén ”att sjunga visor 

med gester som visar språket.” (Uddén, 2004, s. 15) 

 

Innan människan kan läsa måste hon lära sig genom att lyssna på omgivningen och imitera. 

Barn på förskolan lär sig genom att använda kroppen och det muntliga. Så har den talspråkiga 

människan gjort i alla tider. Barn använder visor och rytmisk lek för att lära sig tala samt 

förstå tillvaron. För att kunna upprepa ett muntligt språk så att det fastnar i minnet och stannar 

kvar som kunskap har barnet behov av rim, ramsor och småvisor. Den talspråkiga människan 

måste ha strategier för att minnas. Ett tryckt ord blir en bild som kan lagras i synminnet, 

medan ett akustiskt ord  lätt blir flyktigt och omvandlas i minnet om den inte har en rytmiskt 

bunden form, menar Uddén (2004) 

Vesterlund menar också att rytmen förenklar för språket. Med hjälp av rim och ramsor hittar 

barnet lättare rytmen i språket. Detta underlättar för barnen att hitta det svenska språkets ljud, 

klang och melodi. Rytmen i ramsorna gör det också lättare att komma ihåg ord, text och 

melodi. (Vesterlund, 2003) 

Studier av Bryant m.fl (1987, 1988, 1989) visar att om barnet bekantar sig tidigt med 

barnramsor hjälper detta till att utveckla fonologisk medvetenhet hos barnen. Detta är 

nödvändigt för att lära sig läsa och skriva. Undersökningar visar att barn som rimmat och 

ramsat mycket också fått en underlättad läs- och skrivinlärning. (Jederlund, 2002) 

Modern använder spontant ramsor och småvisor när hon tar hand om barnet. Dessa ramsor 

och visor tycks fungera så att de förstorar tonfallen och på samma gång genom sin rytm och 

upprepning successivt gör att barnet förstår ordens innebörd. ”Barnrimmet och småvisan har 

således en central betydelse för språkutvecklingen”. Enligt forskare anses språkutvecklingen 

vara bunden till utveckling av rörelsemönster och motorik. (Uddén, 2004, s. 46) 
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3.6 Hjärnan och musiken 
Föräldrar och barnpedagoger behöver fungera som muser, de behöver sjunga, dansa och 

rimma med barnen så länge de är funktionellt talspråkiga, menar Uddén under rubriken 

musisk pedagogik. Hon skriver att hjärnans tredje nivå som är språkhjärnan växer och genom 

att man stimulerar de lägre nivåerna i hjärnan. Eftersom de lägre hjärnnivåerna är fullt 

utvecklade hos det nyfödda barnet kan det använda musiks lek redan från början för att 

stimulera högsta hjärnnivån. (Uddén, 2004) 

Uddén beskriver hur visor bidrar till att komma åt båda hjärnhalvorna och utveckla ett 

samarbete dem emellan. De melodiska och rytmiska helheterna tas emot av höger hemisfär, 

samtidigt som vänster hemisfär tar emot de snabba språkljuden. Båda hemisfärerna måste 

samarbeta för att skapa mening, menar han. (Uddén, 2004) 

”Den mänskliga hjärnan har en förmåga som andra primater saknar: vi kan viljemässigt synkronisera 

oss i takt med andra individer: vi strävar efter att samstämma oss med andra genom att röra oss, 

marschera, sjunga, dansa och spela i takt.”  

 

Uddén påpekar att vi liksom andra däggdjur är bra på att imitera och besvara tonhöjd, men att 

det endast är vi människor som kan samordna sig med en annan individ i fråga om sång, takt 

och att följa en given puls. Vi kan dessutom minnas språkliga fraser och upprepa tills vi 

förstår dem. Detta att kunna imitera musikaliskt menar han kan vara en orsak till att 

människan har utvecklat talspråket. (Uddén, 2004, s.61) 

Det finns inte ett enda centrum för musik i hjärnan. Element som tonhöjd, klangfärg, rytm och 

tempo är utspridda i hela hjärnan. Detta är vad hjärnforskningen står för idag. (Uddén, 2004) 

När det gäller rytm menar Jederlund att vår rytmiska förmåga är starkt förknippad med 

förmågan att förstå och organisera hela vår tillvaro. Det handlar om att dela upp flödet av 

sinnesintryck till delar som går att hantera. Det icke-verbala kommunikationssystemet hos 

människan där musikspråket och kroppsspråket ingår har sin utgångspunkt i tidigt utvecklade 

delar av hjärnstammen. Detta system har vi till ens stor del gemensamt med djuren.(2002) 

 

Maltén hänvisar till Ragnhild Söderbergh, professor i barnspråksforskning. Hon har kommit 

fram till att barns språkutveckling stimuleras av högläsning, återberättande, sånginlärning, 

rytmramsor och språklekar. Hon säger att språkutvecklingen drivs av hjärta, fantasi och 

känsla och det är i samvaron med människor i barnets närhet som barnet lär sig tala och att 

utveckla sin förmåga att uttrycka sig. (Maltén, 2002)  

 10 



Karlstad universitet  
Examensarbete  Sofia Hellström 

3.7 Läroplanen  
 

Förskolan ingår, sedan 1 januari 1998 i det samlade skolväsendet i Sverige. På samma gång 

som förändringen skedde blev Skolverket tillsynsmyndighet för förskolan istället för 

Socialstyrelsen. Detta var en markering som tydligt visar att från och med detta år är 

förskolan en del av utbildningssystemet för barn och ungdomar i Sverige. I Läroplanen står 

vilka krav som finns på verksamheten, vilka krav som barn och föräldrar kan förvänta sig av 

den.  

 

Förskolans uppdrag och värdegrund står med tydligt; vilka mål och riktlinjer som finns. Det 

som inte står däremot är hur dessa mål ska uppnås; alltså hur verksamheten går tillväga för att 

detta ska uppfyllas. Det är upp till pedagogerna som jobbar på förskolan att se till att målen 

för uppdraget uppfylls. 

 

Ett livslångt lärande grundar sig i förskolan där lärande och kunskap kan se olika ut. Här ingår 

samspelet mellan vuxen och barn, och även barnen emellan. Barnet ska uppmuntras till att tro 

på sig själv och sitt eget lärande, både språkmässigt, intellektuellt som estetiskt och själsligt. 

Barnen ska få möjligheter att skapa och kommunicera med hjälp av estetiska uttrycksformer 

som bild, musik, dans och tal. Det är ett innehåll samtidigt som det är en metod för att komma 

åt det livslånga lärandet, vilket innebär att barnet ska kunna utveckla sin kreativitet och 

skaparförmåga för sin egen skull samtidigt som detta är viktigt för att kunna utrycka och 

förmedla tankar kring sina erfarenheter på många olika sätt. Detta ger en tro på barnets egen 

förmåga. Det ska vara lustfyllt och meningsfullt att lära, det lyfter Läroplanen fram  

Det är arbetslagets ansvar att se till att det är roligt och meningsfullt för barnen att vara på 

förskolan och lära sig nya saker, samtidigt som de erbjuda en trygg atmosfär. 

(Utbildningsdepartementet, 1998) 
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3. 8 Musik i förskolan  
Barn tycker om att spela på instrument och de vill spela tillsammans, de vill dela 

gemenskapen med vuxna och andra barn. För de små barnen passar det bra att använda 

trummor. Många av de yngre barnen kan inte slå på trumma med samma grundpuls som 

någon annan och de kan inte heller sjunga samtidigt som de spelar i början. Allteftersom 

barnen utvecklas motoriskt så tar man in sånger med rörelser av något slag. Det kan handla 

om att klappa händerna samtidigt eller att hoppa till sången. (Hammershøj, 1997) 

Sång och rörelse ger inte bara musikalisk utveckling till barnen utan stimulerar även 

utvecklingen av motorik, intellekt och utveckling inom den sociala aspekten. Musiksamlingen 

används alltså inte bara för att utveckla barnens musikalitet. Den kan också inspirera barnen 

till eget skapande och egna uttryck samt vara en plats för gemenskap och glädje. (Gren & 

Nilsson, 1994) 

Hammershøj nämner ytterligare färdigheter som övas och stimuleras genom att leka med 

musik, nämligen andningen, stämband, att höra och återge toner dvs. gehör samt fantasi och 

språk. Genom den samvaron som skapas av musiken lär sig barnen även hur man uppför sig 

socialt (1997) Sundin skriver även han om musikens sociala funktion. Musiken får sin mening 

genom förbindelser mellan människor och i det sammanhang den förekommer. Enligt Sundin 

framhåller en del pedagoger att musik ger unika möjligheter till att träna samarbete och till att 

skapa trygghet, förtroende och gruppmedvetenhet. Han anser också att musiken har en 

huvudfunktion som är dubbel ; dels att bekräfta och  ge trygghet, dels ifrågasätta och oroa, 

genom att vidga vårt medvetande. (Sundin, 1995) 

Bjørkvolds syn på pedagogens roll i både förskola och skola är att man som pedagog ska våga 

vara spontant kreativ. Han skriver om den musiska och levande läraren. Musernas källa, som 

han beskriver det och som finns inom oss har sina rötter i helhet och egen kreativ barndom 

och som pedagog behövs bland annat mer av spontanitet, lekfullhet, musisk energi, klokhet, 

improvisationer och naiv nyfikenhet anser han. ( Bjørkvold, 1991)  

Uddén däremot säger att pedagogen behöver planera en reportoar för att trygghet, gemenskap och 

samarbete ska tillgodoses. Hon påpekar att i den musiska pedagogiken ingår det både sång och rytmisk 

lek i det vardagliga arbetet, både spontant och planerat. Föräldrarna improviserar gärna med ord och 

melodier med sitt spädbarn. När barnet kommer till förskolan behöver barnet trygghet av att känna 

igen de visor som sjungs menar hon. Ju yngre barnen är desto mer passar det in med spontansång och 

när de blir äldre krävs mer planerade program.  
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Hon menar att för att vi ska kunna sjunga och leka tillsammans behöver vi planera samlingstider. 

Regelbundenhet är viktigt, speciellt för yngre barn och som lekledare är den viktigaste funktionen att 

man ska vara engagerad med både inlevelse och utlevelse. Detta gäller hela arbetslaget, det fungerar 

inte att man gör det själv, utan alla behöver ha samma musisk pedagogiska hållning. (Uddén, 2004) 

Hon skriver även att pedagogens centrala uppgift är att ”ta tillvara och stimulera barns medfödda 

förmåga och lust att synkronisera sig med andra i takt, rytm och ton och därmed uppehålla och 

utveckla sin musikaliska förmåga...varje pedagog ska medvetet kunna använda visan och visandet som 

lekande redskap för barns kunskapande och bildning. ”(Uddén, 2004, s. 113) Uddén har fördjupat sig 

sig i den humanistiskt grundade antropologiska pedagogiken  som utgår från en helhetssyn på 

människan. Detta innebär att undervisningen tar hänsyn till att barn är såväl sociala som psykiska, 

biologiska och kulturella varelser. Denna syn sammanfaller med Föbels pedagogiska filosofi. Här blir 

lärarens viktigaste uppgift att stimulera barn till att lära sig samtala. (Uddén, 2004) 

 

 

 

Frågeställningar 
Med tanke på mitt syfte och efter att ha gått igenom intressant litteratur på området som jag 

undersöker vill jag i min undersökning veta om pedagogen använder musik i verksamheten; 

spontant eller mer planering med tanke på att stimulera och utveckla språket hos barnen och 

hur de går tillväga med detta. Både när det handlar om barn med normal språkutveckling, barn 

med invandrarbakgrund och barn med språksvårigheter. Jag vill även undersöka pedagogens 

eget förhållande till musik och hur detta avspeglar sig i verksamheten genom att påverka 

barnens relation till sång och musik. 

Bjørkvold, använder det spontana arbetssättet i stor utsträckning medan Uddéns syn är mer 

metodisk och planerande och dessa är intressanta att ha som utgångspunkt för att se och 

jämföra hur de intervjuade pedagogerna själva arbetar och använder musiken i förskolan. 

 

1. Hur används musik i verksamheten. Spontant eller planerat ? 

2. Hur stimuleras språket med hjälp av musik ? 

3.   Hur är pedagogens eget förhållande till musik och hur påverkar detta barnens relation 

till sång och musik ? 
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4. Metod  
4.1 Urval 
Jag intervjuade fyra förskolepedagoger på en förskola  på Hammarö i Värmland, vid vilken 

jag haft min lärarpraktik under flera tillfällen. Samtliga pedagoger har förskollärarutbildning 

och vissa har även vidareutbildat sig inom olika områden.  

Pedagog 1 och 2 jobbar på en Montessoriavdelning med åldrarna 3-5 år, medan de andra två 

som jag intervjuat jobbar på en språkavdelning, med samma åldrar som den förra. Detta val 

gjorde jag medvetet då jag fann det intressant att jämföra lite dessa två pedagogiska 

inriktningar i min undersökning.  

Nedan följer en lite närmare beskrivning om de av mig intervjuade pedagogerna. 

 

Pedagog 1 är i 50-årsåldern och utbildad inom flera utbildningar. Hon har gått 

barnskötarutbildning, förskollärarutbildning och Montessorilärareutbildning. Den sistnämnda 

var på1 år, på 30 poäng. Hon har jobbat sedan 70-talet som dagmamma. 1980 började hon 

jobba som förskollärare. Idag är hon rektorsresurs sedan i år (20 %). Som rektorsresurs är hon 

med och ansvarar för att utveckla det pedagogiska arbetet. Där hon bland annat är med och 

jobbar fram underlag för individuella utvecklingsplaner. 

 

Pedagog 2 är närmare 50 år och har 25 år bakom sig i branschen som förskollärare. Hon är 

utbildad på Förskollärarlinjen och har även utbildat sig till Montessorilärare 1-6. 

Övriga meriter är att hon har största ansvaret för musiken på sin avdelning och har hand om 

planeringarna när det gäller detta område. Hon har även gått en trumkurs. 

 

Pedagog 3 som är i 40-årsåldern år har utbildat sig till förskollärare på Förskollärarlinjen. 

Hon har jobbat i verksamheten i ca. 20 år. Övriga meriter är att hon gått ett 2-årigt 

språkprojekt, gått Tras-kurs och har även läst mycket språkmaterial. 
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Pedagog 4 är närmare 60 år och utbildad även hon, liksom övriga till förskollärare. Hon har 

bland annat arbetat på barnpsyk., förskolan, barnhabilitering, på träningsskola, på 

universitetets med handledning till personer med språkstörda barn. Har även undervisat på 

lärarutbildningen på Karlstad universitet under ett år. 

Hon har sammanlagt jobbat snart 40 år i verksamheten. Hennes övriga meriter är 

speciallärarkurs med inriktning mot utvecklingsstörning. Hon har även tagit 80 poäng i en 

kurs som är specialpedagogiskt inriktad. 

 

Montessoriavdelningen har jag varit på tidigare, men inte språkavdelningen även om jag 

sedan tidigare har en liten aning om deras arbete och ville veta mer eftersom mitt arbete även 

behandlar ämnet språk. 

 

4.2 Datainsamling 
Jag valde att göra intervjuer istället för en enkätundersökning eftersom jag ville ha utförliga 

svar där jag bland annat frågade om hur pedagogen själv medvetet jobbar med musik och 

språkutveckling med barn. En intervju ger större utrymme för att utveckla vidare tankar och 

frågor. Genom en intervju får man med saker runt omkring och det ges utrymme för 

förklaringar, förtydligar och uppföljning  av frågor, vilket ger en bredare syn.  

Johansson & Svedner (2001) kallar detta för kvalitativ intervju, och det är detta som jag 

använt mig av i min undersökning. 

 

Intervjufrågorna hade jag bestämt innan intervjun, frågor som alla var lika för alla personer, 

men det kom även upp lite spontana frågor naturligt under intervjuns gång. Dessa skiftade lite 

beroende på den intervjuade personen för att tömma ut maximalt av varje område, självklart 

utan att verka som ledande frågor. Mina huvudfrågor var utformade på ett sätt så att inga 

direkta värderingar fanns bakom. 

 

De intervjufrågor som jag använde mig av som huvudfrågor och som stöd för intervjuerna, 

finns längst bak som bilaga. 
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Vid varje intervju  började jag med att ställa frågor som behandlar området kring musik och 

språk och hur dessa används i verksamheten.  

Sedan gick jag vidare för att ta reda på deras eget förhållande till musik och hur de tror att 

detta påverkar barnens relation till sång och musik. Med tanke om en eventuell uppföljning 

ställde jag som sista fråga vad pedagogerna skulle kunna tänka lära sig mer om kring musik 

och språk i arbetet med barn. Jag lånade en mini - kassettbandspelare från universitetet för att 

kunna spela in samtliga intervjuer.  

 

4.3 Procedur 
Jag började med att i så god tid som jag kunde, ca. två veckor före jag hade tänkt mig att hålla 

i intervjuerna ringa de tilltänkta. Jag ville fråga personer i första hand som jag redan kommit i 

kontakt med genom min tidigare praktik på lärarutbildningen. Jag valde även att höra av mig 

till en annan avdelning där jag inte varit på tidigare, men som jag känner till och där jag är 

nyfiken på deras sätt att jobba med språket. 

På telefon gav jag samtliga en allmän beskrivning av mitt arbete utan att avslöja några frågor. 

Jag talade om för dem att jag var nyfiken och intresserad av ämnet och att titta närmare på just 

deras sätt att jobba. På språkavdelningen var de först lite osäkra på att ställa upp, men jag 

envisades med att jag ville ha med just dem i mitt arbete, med tanke på vad mitt arbete 

handlar om, så då blev det så. 

 

Första intervju dagen började med att jag satt på expeditionen som var ledig. Första dagen 

intervjuades Pedagog 1. Nästa dag intervjuade jag resterande pedagoger;  2, 3 och 4 på samma 

plats efter varandra. 

Det var lugnt och tyst och bra isolerat från övriga ljud på expeditionen så det var en bra plats 

att utför intervjuerna på. Det enda som störde lite var att det kom in en person vid ett tillfälle 

under intervjun med pedagog 4. Hon öppnade dörren några sekunder och stängde den sedan, 

men jag tror inte att detta påverkade intervjun så mycket alls. 

 

Vid varje intervju bad jag om deras tillstånd att få spela in dem på kassettbandspelare. Detta 

gick bra för samtliga. Jag förklarade att det är det smidigaste sättet för att få med allt, och 

ingen verkade känna sig påtvingad, utan verkade snarare tycka att det var lite spännande. 

Sedan började jag berätta igen om mitt arbete lite kort utan att värdera innehållet.  
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Jag sa även att de när som helst kunde ge mig tecken så att vi kunde avbryta/pausa 

inspelningen om det uppstod frågor eller annat som de inte ville ha inspelat. Kanske om de 

skulle behöva tid att tänka efter ordentligt eller för om det skulle behövas förtydligar på något 

sätt från min sida. Jag tipsade dem om att de skulle svara så kärnfullt som möjligt samtidigt 

som de skulle prata fritt om sina egna tankar kring frågorna.  

Berättade för samtliga att de kommer att behandlas som anonyma i arbetet och att 

upptagningarna kommer att raderas efter att mitt arbete är färdigt. 

. 

Vid varje fråga lät jag dem tala fritt tills jag tyckte att det verkade uttömt på något sätt. Det 

kom ibland in följdfrågor och frågor vid sidan av naturligt där det passade in under 

intervjuernas gång. Både från mig och från pedagogerna och det blev på vissa ställen lite som 

en dialog. Efter jag var klar med alla frågor undrade jag om de hade nåt övrigt att tillägga så 

att de här kunde få chansen att få med sånt som de kanske inte fått med i tidigare frågor eller 

något som de ville komplettera med ytterligare. Denna möjlighet fick de även reda på i början 

av intervjun. Eftersom den som blir intervjuad kanske inte kommer på allt i just det tillfälle 

den blir intervjuad, kan personen känna att det är saker som finns där någonstans men som 

inte vill komma fram just i det tillfället som man ställer frågan. Därför ville jag att de skulle 

veta om denna möjlighet. 

Efter intervjuerna fick pedagog 1 berätta lite om sig själv och sin bakgrund i verksamheten 

samtidigt som jag skrev ner allt på ett papper. Resterande pedagoger under den andra dagens 

intervjuer fick ett varsitt papper att ta med sig till sin avdelning och fylla i där, eftersom 

tidsbristen och det pressade schemat för intervjuerna den dagen inte gjorde det möjligt att 

hinna med på annat sätt. Efter samtliga intervjuer var klara samlade jag ihop lapparna 

 

När allt var inspelat och klart skrev jag ner allt från kassettbanden för hand på min dator, 

exakt så som det lät, alltså allt som sades, ord för ord skrevs ner. 

Jag letade sedan efter sådant innehåll som förekom ofta; sådant som varje pedagog återkom 

till. Utifrån detta strukturera jag till sist upp resultatet i olika rubriker. 

Det kan vara värt att tillägga att en intervju som drog ut på tiden var tvungen att avslutas 

innan de två sista frågorna, eftersom nästa person väntade och inte kunde vid någon annan tid. 

Därför avbröt jag intervjun med pedagog 2 efter fråga 10. Jag skrev ner de sista två frågorna 

på papper och gav henne min mailadress så att hon kunde komplettera det sista i intervjun 

genom att skicka skriftligen till mig, så det löste sig på det sättet. 
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4.4 Validitet 
 

Samtliga pedagoger har förskollärarutbildning med sig i sitt bagage, men de har olika 

pedagogiska inriktningar som de jobbar med. Resultatet bör inte tolkas som generaliseringar 

eftersom det bara är en liten grupp som undersökts. Däremot har intervjuerna gett utrymme 

till utförliga svar om hur pedagogerna arbetar med musik och språk.  

 

Jag har tidigare varit på Montessoriavdelningen så där kände jag till mycket väl hur de jobbar. 

Den andra avdelningen i min undersökning visste jag om lite, men inte mycket i hur de 

jobbade, men jag var öppen och nyfiken inför deras sätt att jobba med att koppla ihop 

musiken och språket eftersom det är en språkavdelning.  

Att jag kände till den ena avdelningen betydligt mer kan säkerligen påverkat resultatet i 

intervjuerna eftersom de kanske tycker att jag redan vet mycket om deras sätt att jobba och tar 

mycket förgivet att jag redan känner till. Ändå tycker jag mig ha fått utförliga svar från 

samtliga, och där jag fått ont om svar har jag ställt följdfrågor. I en utav frågorna finns ordet 

medvetet med (fråga 4 i bilaga) och jag är medveten om att det kan vara ett abstrakt begrepp. 

På Montessoriavdelningen vet jag att vi tänker på ordet på samma sätt, det vet jag däremot 

inte på den andra avdelningen, men min känsla säger att de ändå uppfattar begreppet på 

samma sätt som mig och som många andra pedagoger och lärarstuderande under min fleråriga 

utbildning gör. Det fanns utrymme för att förtydliga som jag skrev om tidigare, men då det 

inte blev några frågetecken kring den frågan så antog jag att de förstod helt och hållet vad jag 

var ute efter att få svar på. I annat fall där vi uppfattar begreppet något olika kan det ha 

påverkat resultatet. 

 

Jag försökte att inte ha några ledande frågor, men eftersom jag berättat att mitt arbete handlar 

om att undersöka hur de tar in musiken i syfte att stimulera språket. Detta gör att de kan ha 

svarat utifrån vad de trodde jag var ute efter i min undersökning. Vissa frågor, särskilt de 

frågorna som innehåller stora begrepp kan ha tolkats olika av olika personer, men det är något 

jag varit medveten om och därför försökt förtydliga frågorna ytterligare under intervjuernas 

gång. 
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Respondenten kanske inte kommer på allt som den vill ha sagt under intervjuns gång, det kan 

ju vara svårt att komma på allt. Mycket kan finnas där i bakhuvudet men verka så självklart 

att personen kommer på saker den skulle sagt först efter intervjun. Detta är något som är värt 

att ta upp eftersom det kan påverka innehållet i intervjun. Eftersom jag var medveten om detta 

talade jag om för respondenterna att det fanns möjligheter för dem att komplettera svaren 

efteråt, dels att spela in vad de hade för övrigt att tillägga, men också, om det kändes 

nödvändigt, att återkomma till mig om någonting kändes ofullständigt. Det var ingen som 

hörde av sig senare så därför utgår jag från att de inte hade någonting mer att tillägga eller 

någonting mer som tycktes oklart. 

 

Syftet med min undersökning var att ta reda på om pedagogerna använder musik med syftet 

att utveckla barns språkutveckling. Jag ville även undersöka hur pedagogens eget förhållande 

till musik är och hur det påverkar barnen, eftersom jag anser att deras eget förhållande till 

musik påverkar deras sätt att jobba med musik.  

De intervjufrågor som jag använde som stöd i intervjuerna med respondenterna är helt och 

hållet kopplade till det som är mitt syfte med undersökningen. Jag har därför undersökt det 

mitt syfte var att undersöka. Därmed finns en hög validitet i min undersökning. 
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5. Resultat 
Mina intervjufrågor baseras på mina frågeställningar efter litteraturgenomgången. Resultatet i 

intervjuerna har jag valt att strukturerat upp i form av rubriker för att göra det mer 

överskådligt och lättläst. Rubrikerna är följande: 

  

 

 

5.1 Musik i verksamheten. 

5.2 Musik och språk i förskolan. 

5.3 Vikten av musik med barn och med tanke på barns språkutveckling. 
5.3.1 Rytmer, sånger, ramsor. 

 5.3.2 Barn med invandrarbakgrund 

 5.3.3 Barn med språksvårigheter. 

5.4 Pedagogens eget förhållande till musik och hur detta påverkar barnens 

relation till sång och musik. 

5.5 Uppmuntra barnen till att imitera, experimentera och improvisera med musik 

och språk. 

5.6 Faktorer som påverkar förekomsten av musik i förskolan. 

5.7 Vidareutveckling av musik och språk. 
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5.1 Musik i verksamheten. 
Samtliga pedagoger använder musik i verksamheten mer eller mindre dagligen.  

Pedagog 1 och 2 säger att musik används flera gånger per dag, ibland tre gånger men minst 

två gånger; i samling före lunch och före mellanmål. Pedagog 4 säger däremot att de för 

närvarande använder musik ganska lite, men då när det gäller mer riktat på musik. Annars 

säger hon att de sjunger med barnen varje dag. Musiksamlingar har man ibland, inte nu, men 

ibland t.ex. när det finns barn med autism. Då är det lättare för dem att förstå när man sjunger 

än pratar.  

Pedagog 3 säger att de använder musik på många sätt. Det sjungs väldigt mycket, varje dag, 

och man använder ganska mycket trumma (inte varje dag) och man klappar barnens namn och 

lär sig rytmen i det. Hon betonar att de inte använder sig av piano därför att de är väldigt 

dåliga på att spela det. Pedagog 1 berättar att de på Montessoriavdelningen har klassisk musik 

till vilan fyra dagar i veckan. Hon menar att i detta så lär sig barnen att lyssna till lugnare 

musik och inte bara barnsånger. De tycker att det är jättemysigt att lyssna på en skiva. När 

barnen jobbar i Montessorirummet  spelas alltid lugn musik som bakgrundsmusik. 

 

5.2 Musik och språk i förskolan. 
Pedagog 1 och 2 har sångstunder med hela gruppen och med barn som är i samma ålder. På 

deras avdelning har de gjort så att pedagog 2, som anses mest musikalisk och mest intresserad 

har hand om den medvetna planeringen på hur sångstunderna ska vara. De andra på 

avdelningen har sina sångstunder medan pedagog 2 har det som är planerat för en viss ålder, 

så det är en helt medveten planering när det gäller musikdelen. Pedagog 2 berättar att de vill 

stimulera barnens språk med ramsor, rim och musik när de börjar på avdelningen. De barn 

med talsvårigheter läggs det ner extra energi på. Där kan man jobba med ramsor, musik och 

enkla sånger och detta gör man tillsammans, inte att de tar ut ett barn med svårigheter utan de 

gör de allihop tillsammans. Utifrån det letar de sånger och ramsor för just det som behövs 

tränas på just då. De har ju en utvecklingsplan i form av papper och pärmar på varje barn så 

detta kan användas som underlag för att välja ut sånger och ramsor för att utveckla språket 

säger pedagog 2. På språkavdelningen arbetar pedagogerna medvetet med språket men har 

inte tagit med musiken så medvetet i planeringen. Det är språket i sig som läggs medvetet 

fokus på, musiken blir mer som ett redskap vid sidan av för att ytterligare stimulera språket, 

men de har så mycket annat än musik som redskap för att främja språkutvecklingen hos barn 
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5.3 Vikten av musik med barn och med tanke på barns 

språkutveckling. 
Pedagog 1 framhåller att musiken stimulerar språket med hjälp av rytmik, men att det inte 

bara stimulerar ord utan även fantasin. Att man vill pröva ord. Många sånger är det rim i och 

då går barnet omkring och smakar på ordet för att hitta någon betydelse. Det stimulerar vår 

egen språkmelodi och även ”ditt sätt att prata med musik också, det är inte bara rytmen i 

musiken utan rytmen i ett språk men framförallt är det att det ger ju väldigt mycket till 

fantasin”. Fantasi är något som leder barnet vidare anser hon.  

Musik ger stimulans både till kropp och själ, till ord och rytm. Den ger också vila. Musiken är 

jätteviktig för oss alla; den ger gemenskap och lärdom och språkutveckling tillägger hon.  

Pedagog 2 menar att det är roligt att sjunga, barnen tycker att det är roligt, det märks. Sedan 

stimulerar det språket, det märks också. Barn med talsvårigheter får mycket genom sången. 

De lär genom att de tycker det är roligt och behöver inte nöta in det. Genom ramsor och musik 

får de mycket gratis. Gemenskapen kommer in naturligt. När de t.ex. har musik med barnen i 

hela huset tillsammans går barnen sedan och sjunger sånger som alla kan. För att de tycker det 

är roligt när de träffas på gården. Det är roligt att veta att andra kan samma sånger. 

Att musik är roligt framhåller även pedagog 4. Barnen rycks med i musiken och som pedagog 

är det lättare att få uppmärksamhet när man har sång och musik just för att de tycker det är 

roligt.  

Språkmässigt är musiken bra också. Genom sång är det lättare att lära sig nya ord, genom att 

det finns en rytm som återkommer, det vet hon genom forskningen. Det blir lättare för barnen 

att minnas orden med hjälp av rytmen och takten i musiken. Musik är också väldigt kul. 

Barnen tycker det är kul när de är allihopa och sjunger, spelar, dansar eller rör sig till musik. 

Pedagog 3 säger att barn lär sig mycket genom musik och sånger. De lär sig nya ord och även 

rytmen. Dessutom är det roligt med musik och det är något som alla kan lära sig även om de 

inte kan perfekt svenska. Det går att lära sig sånger och vara med i gemenskapen ändå.  

 

När det gäller musiken som uppfostrande menar pedagog 4 att man kan fundera över sitt språk 

och sitt sätt att vara. En visa som hon gillar nu men som hon avskytt förut är ”Valpen min” av 

Gullan, vilken kan ge förståelse till en hundvalp. Det finns väldigt många sånger som handlar 

om barn och det som händer kring barns vardag och om fantasidjur. Att musiken kan lära oss 

någonting socialt säger även pedagog 2.  
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Hon menar att i musiken så ser barnen hur andra gör och hur man beter sig. Det är mycket 

som kommer in i musiken, både att det är roligt och att man lär sig jättemycket när man tycker 

det är kul. 

 

Språkstimulerande material i musiken kom upp som fråga av mig i intervjun. Pedagog 1 

nämnde trumma där man för ihop ord och rytmer. Hon berättade även att de har en lek ”Jag 

har en påse i handen vad har jag stoppat här ?” Det är saker man stoppar ner i en påse och som 

barnen ska känna efter vad det är, ett språkstimulerande material där barnen kommer fram och 

känner efter och det är sång hela tiden.  

De har även sångkort, både sång och ramskort. ”Man tänker så stort på såna här frågor…tror 

att det är nåt väldigt stort och fantastiskt du är ute efter, men det är ju bara det här enkla ju.”, 

säger pedagogen glatt. 

 

Pedagog 2, som har huvudansvaret för den planerade musikverksamheten använder sig 

mycket av trumma. Hon tycker att barnen lyssnar bra till den, de blir oftast tysta och lyssnar 

när man spelar på den, och de tycker det är roligt att själva få använda rytmer. De har fått 

spela på stora trummor och de tycker det är jätteroligt, och det är något de borde ha mycket 

mer, menar hon. Om trummor berättar hon vidare: ”Ja, det är nåt magiskt, jag spelar lite 

trummor själv…en känner ju rytmen i kroppen på nåt sätt”. 

Att få slå i takt till musiken och även kunna hantera en trumma; att slå tyst, kunna använda 

armen och handen på rätt sätt, att slå högt. Sedan även att använda båda händerna och få ihop 

det, det är jättesvårt men jättenyttigt menar hon. Filmburkar med exempelvis ris i används 

också av pedagogen på musiksamlingar.  

Då kan de spela så högt de kan och alla på en gång utan att det blir oväsen, för alla vill ju 

spela samtidigt också, och då är filmburkarna bra att fylla med lämpligt material så att det inte 

blir oväsen utav det menar pedagogen. Materialet är viktigt. Något annat som pedagog 2 säger 

om materialet är att de har många bra sång- och musikböcker som det står mycket i även hur 

man träna barnen och vilka låtar som är enkla att börja med. Ramsor har de ju mycket och en 

favorit är ”Pelle Plutt” menar hon samtidigt som hon läser hela ramsan. I boken med samma 

namn finns många bra ramsor påpekar hon. Hon brukar även ta med en låda till den 

musiksamlingen hon har med barn i samma ålder en gång i veckan. Däri har hon djur som hon 

tar upp, bland annat har hon en spindel. Då hjälps barnen åt att räkna benen, sedan sjunger de 

”Imse vimse spindel”. Detta är både spännande och roligt för barnen. 
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Även pedagog 3 nämner att de använder trumma och rytmer som språkstimulerande material i 

musiken. Sedan hör man mycket på musik, både lyssnar, läser både sånger och ramsor. 

Sångpåsar finns att tillgå i alla tänkbara varianter, även med bilder. Påsarna med saker 

upplevs mer effektiva än dem med bilder. Det är roligare för det är något att ta och känna på 

och då blir det mycket att man kan prata kring saken också. 

 

Pedagog 4 tycker inte de har något direkt språkstimulerande material i musiken, men de 

använder många gånger något som kallas ”tecken för stöd” som används för barn med  ett 

dåligt tal, men har det även när de sjunger med barnen. Då tecknar de till sången. Det finns ju 

i vanliga rörelsesånger som exempelvis ”I ett hus vid skogens slut”, där man gör vissa rörelser 

till. Tecken som stöd är ett sätt att lära dem orden i texterna. Lille katt tas upp som exempel,  

där hon visar ett tecken för lille och ett för katt. Det blir ett stöd för att minnas också. 

Det gör också att man jobbar med fler sinnen. De hör inte bara sången utan de ser också och 

då blir det ytterligare ett sätt att komma ihåg påpekar pedagogen. I den 

språkutvecklingsmodellen som de jobbar med på språkavdelningen ingår det här med att 

föröka stimulera så många sinnen som möjligt både syn, hörsel och känsel. 

De har inte instrument till hjälp så mycket, men sångpåsar och sångkort så som pedagog 3 

nämnde. Men hon upplever som sin kollega att sångpåsarna med figurer är mest effektiv. 

Påsarna är mest spännande, och de sjunger mer då när de tycker så tycker pedagogen. 

Dessutom får den som tar upp figuren eller djuret eller vad det är välja sång, det finns till 

exempel fler om samma djur och då får barnet vara med och bestämma vilken sång. 
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5.3.1 Rytmer, ramsor och sånger 
Båda pedagogerna på språkavdelningen använder mycket rim och ramsor som även finns i 

sångerna. I sånger lär man sig olika saker som t.ex. färger och djur och ökar på ordförrådet 

säger pedagog 3. Hon tar som exempel ”Blå, blå, blå är mössan på ditt huvud” som de 

använder på avdelningen samtidigt som hon tar sig på huvudet.  

Pedagog 4 betonar att det här med att klappa rytmer är väldigt bra för språkutvecklingen, detta 

kommer in både spontant och medvetet. Ibland klappar de rytmen i ord för att uttala 

stavelserna. I ett långt ord som elefant blir det lättare för barnen att säga ordet om man 

klappar rytmen i ordet. På det viset används ju musik, med tanke på rytmen, menar hon. 

Pedagog 3 säger att musik hjälper till att öka ordförrådet. Om man ska lära sig svåra ord kan 

man klappa rytmen så fastnar de lättare. Barn som har ett försenat eller annorlunda tal och 

som de jobbar lite extra med när det gäller språket har de med på utvecklingsplaner. 

 

Rytmer underlättar för språket när det gäller att lära in ord det anser samtliga pedagoger. 

Pedagog 2 säger att det här med ramsor innebär att man tragglar in saker utan att barnen 

uppfattar att de lär sig, det bara finns där och är roligt. Man har ju även rytm i språket när man 

pratar och det får barnen också in utan att de vet om det. 

Pedagog 3 pratar om rytmen gör att du får något att hänga upp orden på, det blir lättare då när 

man har rytmen i musiken som återkommer. 

 

Pedagog 1 anser även att musiken genom att bidra med många spännande ord i sångerna 

bidrar till att göra det hela mer spännande och intressant.  

Ord som barnen ”kan gå och smaka på”. En favoritramsa är ”Ett, två ut och gå” Där kan man 

få med mindre barns kroppsuppfattning och barn mellan 3-5 år lär sig räkna lite på det också. 

Sen kan man lära barn mycket på de här olika insekterna med olika antal ben. Man måste röra 

fingrarna och samtidigt ha ramsan i sig och samtidigt lär man sig hur många ben insekten har.  
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5.3.2 Barn med invandrarbakgrund 
I arbetet med att stimulera språket för barn med invandrarbakgrund med annat modersmål än 

svenska så jobbar pedagogerna på Montessoriavdelningen mycket med enkla ramsor som 

hjälp för dessa barn. Pedagog 1 använder rena, enkla bilder framförallt rena bilder tycker hon 

är viktigt. Om det till exempel är en kråka på bilden så vet man att det är ”Kråkramsan” det 

handlar om.. I en sånglåda som de har på avdelningen  finns både lätta och svåra sånger men 

det är mest i vardagsrutinerna som språket stimuleras för dessa barn tycker pedagogen. 

Hon märker inte så mycket att språket förenklas  i sångsamlingar för det barnet de har just nu 

med denna bakgrund, men tycker annars det handlar om rytmen och härliga ord eftersom den 

underlättar för dessa barn att lära sig nya ord. Sånger och ramsor lär de sig fort menar hon.  

 

Pedagog 2 däremot tror att musiken förenklar mer för detta barnets språk mer än om man bara 

pratar vanligt. Hon säger sig ha märkt en utveckling hos detta barn när det gäller språket. 

Pedagogen var ledig ett tag och blev överraskad över hur mycket barnet utvecklats sedan hon 

kom tillbaks till sitt jobb. Hon frågade sina medarbetare om de gjort något särskilt, men hon 

ser att det är mycket genom ramsor och musiken som det sätter sig. Barnet springer omkring 

och sjunger och tycker det är jätteroligt säger pedagogen. 

 

På språkavdelningen jobbar de ganska ofta enskilt med dessa barn när de ska introducera nya 

sånger innan man gör det med hela gruppen och för att förklara vad orden betyder.  

Pedagog 3 poängterar att dessa barn behöver sjunga sångerna fler gånger för att lära sig dem 

och förstå dem så då har man dem i smågrupper, och även att man ibland jobbar enskilt med 

dem. Pedagog 4 säger att det är mycket sagor och mycket spel med bilder, för där lär sig 

barnen modellmeningar att använda.  

Språket kommer in aktivt under hela dagen och det är viktigt att vara med och sätta ord på det 

som barnet gör hela tiden för att de ska förstå och lära sig svenskan.  

Om vissa uttal behöver tränas kan man sitta ensamt med ett barn, men för att ge dem 

meningsbyggnad i språket och ordförråd så är det bästa att vara med i det dagliga; att man 

hela tiden pratar om vad man gör.  

”Att man inte bara pekar och säger den och där och dit, som man väldigt lätt gör, utan att man 

försöker vara medveten om hur vi själva använder språket”, säger pedagogen. Musiken 

hjälper inte alltid till med språket för dessa barn.  

 26 



Karlstad universitet  
Examensarbete  Sofia Hellström 

Hon tycker att det ibland att orden kommer lite för fort med musiken till skillnad från när de 

pratar, då de medvetet pratar långsammare med barn med invandrarbakgrund. När tecken 

används till musiken blir det ju lättare förstås. Att röra sig och dansa det är ju lika för alla 

barn, det tycker alla om förutsatt att de är roade utav det.  

Om de har intresset för rytmer och musik så är de med på det, men förståelsen för innehållet i 

texter när man sjunger får de mer genom stöd med tecken tillägger hon. 

Man använder även mycket konkret material som man pratar om och leker med och även 

mycket med bilder. 

 

 

5.3.3 Barn med språksvårigheter 
När det gäller barn med språksvårigheter säger Pedagog 1 att hon inte tror att man behöver 

använda musik på nåt särskilt sätt, utan man ser att barnen är mer med och tycker att det är 

roligt. Det blir inte så mycket prestige av en sång eller ramsa. Det tar bort prestationen, som 

annars kan vara ett problem hos ett barn med språksvårigheter. Det är sällan som något barn 

vilar på sångstunderna utan de är med och tycker det är roligt menar pedagogen. 

Pedagog 2 berättar mer konkret hur man kan jobba med dessa barn. Hon menar att man kan 

jobba i en liten grupp på tre, fyra stycken och en vuxen, och där även invandrarbarn kan ingå. 

Viktigt är att man är få i gruppen när man sitter och spelar och sjunger och använder trumma 

med dessa barn. Pedagogen menar att det är mycket på samma sätt som med andra barn men 

att man är färre i gruppen, och att man lyssnar och härmar mer och tragglar mer också. 

Resurser för detta finns inte just nu, men så finns det heller inget behov av detta på 

avdelningen heller. 

 

På språkavdelningen finns däremot några barn med språksvårigheter. Med dessa barn jobbar 

pedagogerna både enskilt och i smågrupper. Det kan handla om att träna uttal. Pedagog 3 

berättar att de använder bokstäver som de lägger ut på golvet och som man hoppas på och 

säger ljud och ramsor till. Det kan vara lättare att lära sig om man får jobba med kroppen 

samtidigt som man lär sig tycker pedagogen. Om något barn saknar ett ljud så har man även 

bilder och även rytmer och ramsor kommer in.  
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Pedagog 4 tycker inte att de direkt använder musik i syfte att stimulera språket för barn med 

språksvårigheter. De jobbar ju med att ljuda och få olika toner, höga och låga frekvenser, men 

inte direkt musik med tanke på sång eller rytm på det viset. För barn med språksvårigheter ges 

samma stöd som de barn med invandrarbakgrund, men hon skiljer också på olika typ av 

språksvårigheter. Om det handlar om svårigheter med att förstå eller att uttrycka sig. Många 

helsvenska barn pratar mycket och gärna men de har inte alltid rätt ljud på rätt ställe. De kan 

byter ut vissa ljud mot andra, till exempel säger byter ut g och k som ligger långt bak i 

munnen mot d och t. Då är det mer att man har ljudträning berättar pedagogen. De försöker få 

barnen att se det mer som en lek, fast det egentligen handlar om träning. Inom musiken och 

sånger skulle man kunna använda ljudträning också men det är inget som hon tänkt på eller 

som har använts. 

 

 

5.4 Pedagogens eget förhållande till musik och hur detta påverkar 

barnens relation till sång och musik 
Samtliga pedagoger tycker om musik. Alla tycker om att både sjunga och lyssna på musik. De 

har däremot lite olika bakgrund till musik och olika känslor inför detta. 

 

Pedagog 1 tycker sig vara jättedålig både på att sjunga, spela instrument och på att slå takt. 

Hon har spelat cello men slutade under tonårstiden då hon valde bort det för något annat och 

sen dess har hon inte tagit upp det igen och tror sig inte heller kunna göra detta eftersom takt 

är svårt.  

På sin Förskollärarutbildning där det ingick att spela gitarr tyckte hon det var jätteroligt i 

början men sedan blev det så prestigeladdat. ”Det skulle vara så klink–el i- klonk med alla 

fingrarna, så att där släppte jag det”. Hon trodde verkligen att hon skulle få användning för 

gitarr med barnen, hon var till och med säker på det först, men när prestigen kom in tappade 

hon som sagt lusten med detta.  

 

Det var synd tycker hon eftersom det finns många bra och enkla sånger i ”Rosa elefantboken” 

där även ”en sån som jag” skulle kunna använda gitarr. Däremot lyssnar hon mycket på musik 

och går gärna på de konserter som bjuds i stán. Hon njuter av att ha musik omkring sig och 

lyssnar mycket på det hemma. 
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Eftersom hon tycker det är roligt att ha samling och sitta och sjunga med barnen så tycker 

Pedagog 1 att hon ger barnen någonting, kanske inte så mycket rent musikaliskt, men ar hon, 

men någonting annat. Sångramsan ”Vilken dag är det idag” kan användas på så många sätt. 

Man kan ha morgongympa till eller göra annat utifrån vad man vill stimulera. Motoriska 

övningar, eller stimulera språket, ja den kan användas till vad som helst som man har lust till. 

När man tar samma ramsa och ändrar vad man gör till den så är det inte heller lika farligt.  

Om de tycker det är kul menar pedagogen att hon ger dem någonting ändå, även om de inte 

tänker att de vill sjunga lika bra som henne. 

 

Pedagog 2 har ett mycket bra förhållande till musik. Hon sjunger i kör och har gjort det i hela 

sitt liv och tycker det är jätteroligt. Hon berättar om fördelar med att sjunga i kör, eller att 

sjunga överhuvudtaget. Hon berättar att man får så mycket gratis av detta; fördelar med 

kroppen som att lära sig andas rätt utan att man egentligen vet att man gör det. Det är 

lugnande för kroppen, man slappnar av och man behöver inte tänka på något annat under 

tiden. Detta tror hon är bra för alla. 

Hon spelar piano också, vilket hon haft användning i sitt jobb och hon tycker det är kul. Sedan 

är ukulele något som de ska försöka ha mer på avdelningen.  

Trummor har hon också spelat och försöker använda det på jobbet också för det är jätteroligt 

tycker hon. Noter kan hon också, något som hon tycker är jättebra att kunna, men hon påpekar 

samtidigt att det ju finns de som är duktiga på att spela och sjunga utan att använda noter och 

det går det med. Pedagogen tror sig påverka eftersom hon sjunger mycket med barnen på 

förskolan. Både sjunger mycket och har ramsor dagligen och använder det som inlärning.  

Hon märker också att barnen tar in det eftersom de går omkring och sjunger och tycker det är 

roligt. Om hon inte sjungit i kör tror hon inte att hon sjungit lika mycket med barnen, bara om 

det hade varit en annan på avdelningen som hade sjungit mycket. Men nu är det ju hon som 

påverkar sina arbetskamrater på avdelningen menar hon. De tycker också om att sjunga. Även 

om det är enkla sånger är det inte alltid så lätt och då är det en fördel om någon annan som 

hjälper dem, säger pedagogen. 

 

Pedagog 3 sjunger mest ”använder munnen” som hon säger. Hon har spelat piano och gitarr, 

men det är mest sången hon använder sig av. 

Lite trumma blir det och lite grann med gitarr men inte alls så mycket. Musik är väldigt roligt 

och något man får med barnen på. Det är tacksamt och enkelt att ta till tycker hon. 
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Barnen tycker det är roligt om hon tycker det är roligt. Om inlevelsen finns där så smittar det 

av sig direkt menar hon. Samma sak är det fast tvärtom; att om hon sitter och sjunger något 

som hon tycker är jättetråkigt så får hon inte med barnen. Det smittar av sig där med. Hon 

håller med om att det handlar mer om hur man gör än själva innehållet för att få med barnen. 

 

Pedagog 4 slutligen har spelat gitarr i många år fast just nu medger hon att gitarren ligger 

hemma i garderoben. Hon har inte spelat på många år.  

Däremot har hon tänkt börja använda gitarren på avdelningen men inte kommit så långt. 

Pedagogen säger att hon bara inte hunnit eller prioriterat det tillräckligt. Hon kan både ackord 

och melodi fast när hon gick och lärde sig spela gitarr så fick hon inte lära sig sån musik man 

sjunger till utan det var en annan typ av musik på den tiden. Pedagogen säger att hon ändå vill 

försöka ta upp det igen eftersom hon tror man kan få med sig barnen på ett helt annat sätt när 

man samlas kring en gitarr eller något annat instrument. Hon tror liksom föregående 

pedagoger påverkar barnen mycket. Hon säger: ”Om jag använder musik och sång i mycket 

av det jag gör i verksamheten så tror jag absolut att många barn, många fler barn kommer att 

bli intresserade utav musik och sång.” För hon tror inte barnen visar så mycket intresse av 

musik om hon själv inte gör det. Framförallt de här barnen med invandrarbakgrund som 

kanske inte sjunger svenska sånger hemma, de kan få med sig utav den svenska sångskatten 

genom att vara på avdelningen och sjunga mycket. Gemenskapen är en viktig bit som finns 

med. 
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5.5  Uppmuntra barnen till att imitera, experimentera och improvisera 

med musik och språk. 
Något särskilt som de gör för att uppmuntra barnen till att imitera, experimentera och 

improvisera med musik och språk kan inte Pedagog 1 komma på. Hon kan inte komma på 

något som hon själv använder för att medvetet inspirera till detta. Jag kom in lite på 

spontansång i min intervju och hon sa att tar fram detta som de vill, det är inget medvetet hon 

som pedagog gör utan mera något som bara sker, genom tillfälligheter. Det är tur det tycker 

hon. Inom Montessori ges väldigt mycket. Där blandar barnen både experiment och fakta, 

säger hon. 

 

Pedagog 2  kommer på att de använder ”Mors lilla Olle” och ”Törnrosa” och andra visor till 

att låta barnen dramatisera till visorna. Hon menar att de genom sådana visor kan inspirera 

barnen att agera lite utifrån detta. Att låta barnen leva sig in i hur en varg, prinsessa, prins 

eller häxa är till exempel. Barnen tycker att det är roligt.  

De har jobbat mycket med sagor förut men inte så mycket i år säger pedagogen, men musik 

och sagor är jätteroligt tycker barnen för de vill spela det om och om igen säger hon. Pedagog 

3 betonar det här med att spela skivor. Hon spelar själv mycket skivor för att hon tycker det är 

väldigt roligt och hon tar med mycket nya sånger som hon tar med hemifrån. Hon tycker sig 

även se att de blir inspirerade av att sjunga och dansa. Att de tar med sig detta i spontansången 

ser man i leken. De spelar till exempel luftgitarr och har önskemål om att få höra skivor till 

som de vill ha på samtidigt som de leker. De har spelat lite rockmusik nu och då vill de vara 

ett eget rockband, så då leker dem det säger pedagogen. 

 

Pedagog 4 tycker att det finns mycket, inte mycket med musiken utan mer att inspirera till att 

utveckla språket. De lyssnar på ljud och de har svenska fonemsystemet som taktila bokstäver, 

eller taktila ljud som de har och leker med i form av textilbokstäver.  

Barnen får möjlighet att känna på och låta som det ljudet. Om man sedan jobbat med detta ett 

tag kan man ha några i en påse så att de får känna och gissa vilket ljud man tror att det är. De 

finns ju i olika stoppning och känns på olika sätt, så detta skulle man kunna utveckla mer, 

säger hon. De barn med invandrarbakgrund har fått lägga bokstäverna till sina namn och göra 

sina namn, sedan har de ljudat namnen. Ibland har de satt ihop andra ljud och så har de 

försökt uttala vad det är för något ord. De experimenterar också mycket med språk i gruppen. 
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Då pratar de alltid om hur de låter och inte vad de heter, utan själva ljudet poängterar hon. 

Hon förtydligar att med fonem handlar om själva ljudet.  

De improviserar inte genom att hitta på så mycket eget, utan det är mer att de rimmar och då 

är det mest nonsensord och rimma på sitt och andras namn och på olika ord.  

Spontansång är inte så vanligt bland invandrarbarnen, för de sjunger inte speciellt mycket när 

de leker, en del av de svenska barnen gör det, men det är nog bara en med invandrarbakgrund 

som sjunger ibland i leken och då blir det lite mer rappvarianten. Han har en storebror som 

sysslar med rapp. Det går i perioder när barnen experimenterar med språket och musiken; 

vissa perioder är det mer andra perioder är andra saker mer intressanta, menar hon. Det beror 

lite på vad det är för olika lekar och aktiviteter som de håller på med. Om de haft mer sång i 

verksamheten tror pedagogen det är troligt att de tar med sig det i lekarna också. Det är inget 

som hon dokumenterat, men som hon tycker verkar troligt. 

 

5.6 Faktorer som påverkar förekomsten av musik i förskolan. 
Frågan som handlade om förekomsten av musik i verksamheten och vilka faktorer som de tror 

påverkar detta  verkade vara lite svår för samtliga pedagoger när de hörde den första gången. 

Jag förtydligade frågan för samtliga var efter jag fick samtliga svar. 

Det är inga direkt yttre faktorer som påverkar tror pedagog 1 utan det är mer inre faktorer som 

gemenskapen som avgör. De sätter sig bara ner och gör det. De har inte möblerat speciellt för 

att det ska kännas som att ”här ska vi ha musik” utan de bara gör det ändå. Hon tycker sig inte 

se något hinder för förekomsten av musik i verksamheten. Det man kan göra för att skapa 

större möjligheter för att utvidga musikens existens i verksamheten är om man ger fler 

tillfällen, om man har mer instrument och om man bygger ett rum med mer instrument och 

musik, men som det ser ut nu så tycker pedagogen inte att det är brist på inspiration för att ha 

musik utan det sker ändå menar hon. 

 

Pedagog 2, kollega till föregående tycker att förekomsten av musik borde finnas varje dag på 

en förskola. Hon verkar inte se några som helst hinder för detta. Den som inte tycker sig ha 

någon sångröst kanske inte tycker det är så kul, men då går det ju att använda cd och band till 

sin hjälp. Om bara viljan finns så går det bra anser pedagogen, och sjunga kan man göra även 

om det inte finns möjlighet att dela upp barnen i mindre grupper. 
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Pedagog 3 tror precis som pedagog 1 att de yttre faktorerna inte spelar så stor roll för 

förekomsten. Om bara pedagogen sjunger och är inspirerande kan man nog vara var som 

helst, där spelar inte lokalen så stor roll tror hon, de hänger med ändå.  

Barngruppen i sig kan vara en faktor, eftersom man kan ha många blyga barn på en gång och 

det kan göra att många är tystare, menar hon. Fast om man bara håller på ett tag så hänger 

barnen med tillslut ändå, även om de inte sjunger så är de med och gör rörelser så på något 

sätt är de med ändå. 

 

Pedagog 4 tror att en viktig faktor i det hela är utbudet och tillgången på musikinstrument för 

barnen. Om man har lite alla möjliga olika rytminstrument till exempel och även att 

personalen själva spelar det är något som verkligen inspirerar barnen tror pedagogen. Om man 

dessutom har ett instrument som gitarr, dragspel eller flöjt eller vad man nu spelar så kan de 

se vilken glädje man kan ha av musiken på olika sätt. Om man har några barn skulle man  

kunna sitta i ett litet rum men helst skulle pedagogen sitta i en stor sal med bra akustik, det 

skulle vara häftigt tycker hon, men det är inget som de har på förskolan. De hade afrikansk 

dans med en som håller på mycket med det och som kom dit och hade hand om detta med 

barnen. Det var mycket trummor och de gjorde mycket som var roligt.  

Hade det funnits tid och möjlighet är detta något som pedagogen skulle vilja göra fler gånger. 

Det var ju nytt för barnen så skulle de få göra det flera gånger att sitta i mitten av ringen och 

spela på trumma och de andra dansar till, då skulle de variera sig mer. För i början blir det 

mer så att man gör som den innan, att man gör lika. Skulle man göra det flera gånger skulle 

man våga ta ut svängarna lite mer tror hon. Det är något som hon kan tänka sig göra på sin 

egen avdelning. 
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5.7 Vidareutveckling i musik och språk. 
Samtliga pedagoger är nyfikan på att lära sig mer och utvecklas inom det ena eller andra 

området, eller både och. 

 

Pedagog 1 har inget speciellt i musik som hon vill gå vidare med, däremot i språket kommer 

de på avdelningen gå vidare med det sättet som de redan använder med att jobba nu. Där 

kommer de gå vidare med kurser som handlar om språkutvecklingen.  

 

Pedagog 2 gick en kurs där de använde olika klockor och toner, där man experimenterar med 

olika ljud. Det var en bit i Montessoripedagogiken som var spännande och som är 

sinnestränande material.Pedagogen säger att hon skulle vilja gå en kurs i språkutveckling 

inom musiken. Hon väntar och ser om det dyker upp någonting som passar.  

 

Pedagog 3 vill lära sig mer om sånger. Det finns inte riktigt tid tid alla gånger, menar hon och 

det kan bli lite ”tjatigt att man kör samma reportoar” Hon vill också utöka sitt ordförråd samt 

hur man kan ta in instrument. Det är alltid bra att lära sig något nytt anser hon. Hon kan tänka 

sig att gå kurser både i musik och språk, men säger att hon även kan tänka sig kurser i annat 

som utvecklar henne, både med drama och natur och mycket annat också.  

 

Pedagog 4 säger att de inte tänkt på musiken i så stor utsträckning så som det utgår i 

intervjufrågorna säger hon.  

Hon menar att de skulle kunna göra mycket mer medvetet kring musiken. Hon tror att det 

beror mycket på hur arbetslaget ser ut. Om man håller på mycket med musik, om någon spelar 

mycket instrument eller är med i någon kör exempelvis så tror hon att musiken förekommer 

mer även i verksamheten. Då kan man ta fram det mer spontant än vad vi gör som inte håller 

på så mycket med musik, menar hon. Om man själv är säker på musik och sång förekommer 

det nog mer improvisation också. Pedagogen skulle vilja gå en kurs av Jederlund, författare 

till boken ”Musik och språk”, vilken hon är väldigt fascinerad av. Hon tror att hela 

personalgruppen skulle göra detta så att de får samma inspiration alla tre på avdelningen. 

Något som hon tycker skulle vara spännande att utveckla eftersom hon själv håller på mycket 

med språkbiten. Här skulle det vara spännande att tillsammans med pedagog 2 eller de som 

har musiken som central försöka väva ihop musik och språk mer och lära av varandra. Det är 

så mycket man vill och som det inte finns tid till menar hon.  
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Slutsats av resultat 
Fyra pedagoger på en förskola i Skoghall använder musik mer eller mindre dagligen i 

verksamheten, både planerat men mest spontant arbete. Undersökningen visar att det är den 

pedagog som anses vara mest musikalisk som arbetar mest med och improviserar och 

experimenterar med musiken. 

Två av pedagogerna, en från vardera undersökt avdelning känner prestationskrav inför 

musiken och hämmas av det när det handlar om att ta fram något instrument. Däremot tycker 

alla mycket om att sjunga med barnen och använder sig utav det. 

På språkavdelningen används musiken mer som ett redskap bland många olika på förskolan, 

men språket i sig är det centrala. De använder mest vardagliga samtal med barnen för att 

utveckla deras språk. På Montessoriavdelningen finns också många olika redskap för att 

stimulera språket, men här har musiken fått större utrymme än på språkavdelningen, det visar 

min undersökning. 

 

Alla pedagoger tycker att rytmen i musiken är bra för inlärning av språket. Bara en av 

pedagogerna tycker att musiken inte alltid är det. Ibland går det för fort med musik, menar 

hon på och då blir det svårare att lära speciellt för de med språksvårigheter och barn med 

invandrarbakgrund. Alla vill lära sig mer inom musik och/eller språk och en av pedagogerna 

skulle vilja koppla ihop språk och musik mer än vad hon gör idag. Under intervjun kom hon 

på att man skulle kunna samarbeta mellan avdelningarna för att koppla sammanföra musik 

och språk ännu mer. 

 

Denna undersökning bör inte ses som en generalisering utan mera som en djupdykning i fyra 

pedagogers sätt att jobba med musik och språk och deras egna tankar kring det. De får 

representera en pedagogisk inriktning, en inriktning på varje avdelning. 

Det finns flera validitetshot i undersökningen. Exempelvis hade jag ju varit på 

Montessoriavdelningen och praktiserat men inte på språkavdelningen. Detta kan ha möjligtvis 

påverkat svaren i intervjuerna. Att samtliga fick veta innan vad mitt arbete handlar om kan 

inneburit att de svarade utifrån vad de trodde att jag var ute efter i min undersökning. Min 

känsla var ändå att de hela tiden svarade ärligt och öppet om hur de jobbar på förskolan. Att 

vissa av pedagogerna öppnade sig och talade om de prestationskrav som fanns visar på en 

öppenhet och ärlighet.  
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6. Diskussion 

Syftet med mitt arbete var att undersöka om pedagogerna  använder musik för att främja barns 

språkutveckling och hur de i så fall går till väga med detta. 

Deras eget förhållande till musik påverkar säkerligen deras sätt att jobba med musiken, därför 

blev detta också viktigt att undersöka. 

 

Resultatet visar att alla pedagoger använder musik på ett eller annat sätt dagligen i 

verksamheten, både spontant och planerat. Min känsla utifrån vad resultatet visar är att de 

flesta pedagogerna använder musiken mer spontant än planerat och att de använder sig av 

samma material. En av pedagogerna uttryckte det att hon skulle vilja ha tid att lära sig mer 

nya sånger. Risken med att använda samma visor är att man sjunger och har musik för 

musikens skull och inte får med annat viktigt som improvisation och att leka med språket. 

I mitt arbete har jag fokuserat mest på Bjørkvold och Uddén. Bjørkvold som har ett mer 

poetiskt sätt att skriva  representerar i mitt arbete den spontana musikpedagogiken, medan 

Uddén som skriver mer konkret, metodiskt och strukturerat får representerar den planerade 

pedagogiken. Båda sätten behövs och då krävs det intresse och vilja från pedagogernas sida 

att vilja utveckla de sidor de behöver utveckla mer med musiken, för att ge barnen en så 

meningsfull och utvecklande tid på förskolan som möjligt anser jag. 

Min känsla är att pedagogerna ofta skiljer ut de olika delarna och jobbar med dem för sig 

istället för att jobba med helheten, men det kan ju vara så att det är viktigt att jobba både med 

delar och helhet. Ingenting behöver utesluta det andra. Det viktiga tror jag är att jobba på ett 

mångsidigt sätt så att man kommer åt mycket som behöver tränas på förskolan. 

 

 På Montessoriavdelningen finns musiken med oftare eftersom den pedagogen (Pedagog 2) 

som anses mest musikalisk har hand om planeringen av musiksamlingar och annat som hör 

ihop med musiken. Det är en helt och hållet medveten planering från hennes sida. På 

språkavdelningen är de mest fokuserade på att jobba med fokus på språket i sig självt 

eftersom de på avdelningen har barn med svårigheter i språket och då blir musiken ett redskap 

bland många andra redskap. De använder mest samtal i vardagen och ”tecken som stöd” för 

att utveckla språket hos barnen.  

Montessoriavdelningen har även de andra redskap än musiken för språket, men de verkar ha 

mycket mer musik och sång med barnen än på språkavdelningen, det visar min undersökning  
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Man kan ju här se ett samband mellan att vara musikalisk och att hålla på mycket med musik 

på fritiden, som Pedagog 2 gör, och att detta smittar av sig då man jobbar med musik med 

barn i förskolan. Pedagog 2 tror själv att det har varit en hjälp för henne att sjunga i kör.  

Jämfört med de övriga pedagogerna är hennes kunskaper stora. Hon tror inte hon hade haft 

lika mycket musik med barnen om hon inte hade sjungit i kör säger hon, och menar att hon 

även är en inspiration i arbetslaget där hon hjälper till ökar även deras intresse.  

 

Pedagog 1 tycker det är väldigt roligt att sjunga och tycker att hon ger barnen något bara 

genom det; att de har roligt och trevligt på sångsamlingarna, även om hon inte tycker sig ge 

barnen något rent musikaliskt utvecklande. Hon tappade lusten att använda gitarren då hon 

under utbildningen upplevde prestige, vilket tog bort lusten som hade funnits där i början. 

Däremot använder hon ofta en återkommande ramsa om vilken dag det är idag, och som hon 

varierar mycket. Det ger en trygghet i att de känner igen ramsan samtidigt som man kan 

använda den på många sätt. Finns tryggheten där tror jag också det blir lättare för barnet att 

våga improvisera och experimentera. 

Pedagog 3 använder mest munnen säger hon, lite trumma och lite gitarr men mest sång, och 

hon tror hon inspirerar barnen mycket genom en inlevelse som smittar av sig. 

Pedagog 4 har sin gitarr i garderoben. Hon skulle vilja använda den med barnen men tycker 

sig inte kunna låtar som man sjunger till, men hon skulle vilja försöka för hon tror på att man 

får med barnen på ett annat sätt med instrument. 

 

Alla tycker att rytmik är bra och underlättar för språket och språkutvecklingen. Men varför det 

är bra för språkinlärningen visste de inte riktigt, bara att det blir lättare att lära sig när man har 

rytmen att hänga upp språket på. Detta överensstämmer med vad Uddén säger. Hon menar att 

den talspråkiga människan behöver strategier för att minnas; barnet behöver  rim, ramsor och 

småvisor för att språket ska fastna i minnet. (2004) Vesterlund håller med om detta. Rytmen 

förenklar för språket och rim och ramsor hjälper barnet att hitta rytmen i språket. (2003) 

Musik är roligt säger de och den ger gemenskap och glädje.  När någonting är roligt blir det 

lättare att lära sig saker.  De lär sig utan att de vet om det menar en av pedagogerna. 

För invandrare och barn med språksvårigheter finns det enkla ramsor och rena enkla bilder på 

Montessoriavdelningen men det är mest i vardagsspråket som språket stimuleras för dessa 

barn. En flicka med invandrarbakgrund gjorde inte så stora framsteg i musiksamlingarna, inte 

vad som märktes enligt pedagog 1. Däremot märkte pedagog 2 att flickan hade utvecklats.  
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Både invandrare och de med språkstörningar behöver öva mer på sånger som alla sjunger, och 

då är det bra att ha dem i en mindre grupp där man kan nöta och förklara orden, för övrigt är 

det inte så stor skillnad.  

Pedagog 4 tycker i och för sig att det kan gå lite för fort med musik. Orden kan komma för 

snabbt och de hinner inte med, som de däremot gör när de medvetet pratar långsammare. 

Detta väckte en tankeställare hos mig för det var någonting jag inte hade tänkt på så mycket 

innan. Det gjorde mig medveten att man kan ha detta i bakhuvudet när man jobbar med musik 

och barn, särskilt med tanke på om de har ett annat modersmål än vårt eller på något sätt har 

problem med språket. Vesterlund menar att med hjälp av rim och ramsor blir det lättare att 

hitta det svenska språkets ljud, klang och melodi. (2003) Med tanke på detta borde musiken 

underlätta en hel del för barn med invandrarbakgrund, men man bör nog vara tydlig och 

långsammare när man lär ut visor för dessa barn och göra mycket upprepningar. 

 

Pedagog 2 är den som experimenterar mest med musiken med barnen, bland annat får barnen 

prova på olika roller i musiklekar med sagotema. Detta tror jag utvecklar barns identitet och 

det borde vara ett inslag som skulle förekomma ofta på förskolan tycker jag. 

 

Pedagog 3 spelar mycket skivor och tar med sig hemifrån som inspirerar barnen och de tar 

med sig det i leken. Pedagog 4 säger att de använder massor med inspiration för att 

experimentera och leka med språket. Hon ger många exempel på detta som taktila bokstäver; 

att lyssna och känna på fonemsystemet och leka med språkljuden.  

Jag fick många ideér själv på hur man kan jobba med språket på andra sätt än enbart med 

musik. Jag själv som är väldigt inriktad och intresserad av musik har inte tänkt lika mycket på 

hur man kan använda många olika sätt för att stimulera språket förutom sånger, rim och 

ramsor i musiken. Pedagogen säger att det inte är så mycket spontansång bland barnen. Kan 

detta bero på att spontansången har att göra med hur utvecklad man är i sitt språk, eller är det 

mer beroende av hur mycket musik de har på förskolan ? Jag tror nog att båda faktorer kan 

påverka. Pedagogen själv tror ju att om de hade mer sång och musik så skulle barnen ta med 

sig det i leken i större utsträckning också. Det går i perioder menar hon. Jag antar att det är så, 

att de sjunger mer spontant i leken om man har mycket musik i verksamheten. Den slutsatsen 

kan jag dra eftersom spontansången förekommer mer på Montessoriavdelningen där de oftare 

använder sig av musik.  
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Alla pedagogerna är nyfikna och vill lära mer om språk eller musik eller båda delarna. 

Pedagog 4 slutligen säger att hon inte tänkt så mycket på musik innan, men menar att man 

skulle kunna jobba mer med detta. Hon tror att om man själv är säker på musik att det då 

förekommer i större utsträckning i verksamheten. 

Hon finner detta spännande då hon själv är mer fokuserad på språket och tycker det vore 

spännande att med pedagog 2, som är mer fokuserad på musik, väva ihop musik och språk 

mer genom att ge varandra tips och idéer på hur man kan göra detta. 

 

I min undersökning finns stora begrepp som musik och språk med och här kunde det kanske 

varit bra om man innan undersökningen pratade om de största begreppen så att man fick deras 

syn på vad som menas med musik och språk och även andra abstrakta begrepp. Då hade jag 

fått mer konkret reda på vad de menar; om vi menar samma saker. Då det fanns tillfällen att 

förtydliga fanns möjligheten att förklara begreppen där det behövdes, men min känsla var att 

vi var överens om vad begreppen står för. Fast å andra sidan kan det ju vara så att man tar 

vissa saker så självklart att man inte ens tänker på att man kan tänka olika om samma 

begrepp. 

 

Någonting som slog mig när jag intervjuade pedagogerna var hur de jobbade med språket på 

språkavdelningen. Det var inspirerande att höra hur man kan jobba med språket på så många 

olika sätt, inte endast med musik. Eftersom jag själv är väldigt inne på att använda musik som 

någonting centralt i inlärning blev det intressant att se hur man kan jobba med 

språkutvecklingen på många olika sätt. Fast musik gör det förstås extra roligt och är allas 

rättighet att få ha med sig på förskolan för sin utveckling. Musik kan vara så mycket, som att 

även experimentera med de olika språkljuden. Något som jag skulle kunna tänka mig att jobba 

med själv. Det finns oändliga möjligheter med musiken och med språket att på olika sätt 

använda till att lära. Jag märkte att de blev inspirerade av mina frågor i intervjun och att den 

öppnade upp en större medvetenhet både för dem och för mig själv när det gäller tankar kring 

att  jobba med musik och språk med barn i förskolan ! 
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Konsekvenser 
 

Pedagogerna säger att de har mycket musik och att de inspirerar barnen mycket och deras 

språkutveckling. Sedan är frågan om de verkligen gör exakt så som de säger eller tror sig 

göra. Frågan är hur mycket jobbar med de olika delarna med det syfte de säger. För att få reda 

på om de verkligen gör så som de säger kunde kräva en eventuell uppföljning.  

På Montessoriavdelningen där jag varit tidigare blir det lättare att veta att de gör som de säger 

i intervjun för där har jag själv sett hur de arbetar. Det vet jag däremot inte på 

språkavdelningen, även om de låter väldigt ärliga och kunniga i intervjun.  

Den som anses vara mest musikalisk ansvarar mest för att ha musik med barnen. Vilka 

konsekvenser får då detta ? Enligt Gren & Nilsson är det bättre att alla, både barn och vuxna 

är med aktivt efter sin förmåga för då stärks det musikaliska självförtroendet och på samma 

gång även samhörigheten i gruppen. Uddén påpekar att barnen går miste om det vardagliga 

musikskapandet om bara den som är expert på området har musiken med barnen. Det kan 

ligga en del i vad författarna säger tror jag. Samtliga pedagoger säger ju att musik är roligt 

och de gillar att sjunga med barnen. De säger ju också att de får med barnen bara de själva 

tycker det är roligt så inspireras barnen och hänger på. 

Jag tror nog att den som har störst kunskaper i musik och känner sig säker själv också har 

lättare att improvisera och sjunga spontant med barnen än andra, och jobbar säkert mer 

metodiskt också, det visar min undersökning, men jag tror att det är jätteviktigt också att de 

som inte känner sig säkra lär sig våga mer för barnens skull och öppnar sig för en större 

medvetenhet i arbetet med musiken.  

Samtliga pedagoger säger att de vill lära sig mer och utvecklas inom musik och språk. Detta 

skulle vara intressant att följa upp och se längre fram hur varje pedagog utvecklats inom dessa 

områden och hur de nya kunskaperna påverkar arbetssättet.  
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Slutord 
Det är inte bara musik som utvecklar språket. Givetvis finns även annat som är bra att 

använda med tanke på språkutvecklingen. Ragnhild Söderbergh som Maltén hänvisar till har 

bland annat kommit fram till att barns språkutveckling stimuleras av högläsning, 

återberättande, sånginlärning, rytmramsor och språklekar. (Maltén, 2002) 

Mycket forskning och litteratur visar att musiken är ett utmärkt redskap för att komma åt och 

stimulera samt utveckla språket hos barn. Därmed har musiken sin givna plats i förskolan, 

vilket stöds av Läroplanen för förskolan, Lpfö98. Alla som jobbar med barn borde betrakta 

musiken som en självklar och viktig del, någonting som samtliga personer i min undersökning 

gör mer eller mindre. Musik och språk – som går hand i hand, är väl egentligen en helhet, i 

allfall under spädbarnsåldern, för att bli mer och mer åtskiljt allteftersom språket utvecklas. 

Forskning visar ju på att musiken stimulerar och underlättar språkinlärningen och därför 

borde musik vara någonting som finns på förskolan varje dag, både spontant och mer 

metodiskt (planerat) så att man får med allt vad musiken kan ge.  

 

Jag har upptäckt under arbetets gång att ett spontant arbetssätt med musik kan vara 

utvecklande för språket också. Bara att sjunga är ju bra för språket, eller att leka med 

språkljuden, och i spontansången så lär sig barn mycket. 

Den spontana pedagogiken i musiken som Bjørkvold i det stora hela använder sig av kan ge 

mycket när det handlar om kreativiteten, självförtroendet, identiteten och gemenskapen. 

Det planerade arbetssättet som Uddén praktiserar till största delen skapar trygghet genom 

tydligare ramar och återkommande mönster samtidigt som det ger specifika kunskaper som 

pedagogen har haft som syfte att lära ut, och det ger även någonting socialt.  

Som blivande pedagog upplever jag själv att båda sätten behövs för olika ändamål. Jag 

upplever ofta att om jag har en tydlig planering så är det också lättare att våga sig utanför den 

ramen och lättare att hitta tillbaka till den röda tråden. Den röda tråden ger mig en större 

säkerhet att göra utsvävningar utan att jag går vilse. Det är lättare att hitta hem till det som var 

mitt syfte med det hela då jag har en tanke bakom. 

 

Att som pedagog vara flexibel och göra på det sättet som ger mest i varje situation är viktigt 

och värdefullt anser jag. De pedagoger som både har intresse och kunskaper inom musik 

ligger steget före och har oftast lättare att använda musik på förskolan och lättare för att våga 

improvisera och experimentera med barnen. 
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Pedagogernas förhållande till musik och självförtroende påverkar en hel del, det visar också 

min undersökning. Självklart ska man på förskolan ta tillvara på de kunskaper som finns, om 

t.ex. någon är extra duktig på gitarr, men jag är övertygad om att alla kan bidra med att ge 

barnen på förskolan det som de har rätt till: en stimulerande språkmiljö med mycket musik. 

Om bara intresse finns hos pedagogerna att jobba mycket med musik på ett engagerat, öppet 

och kreativt sätt med en stor portion självförtroende kan detta ge förutsättningar för en 

meningsfull och utvecklande tid på förskolan för barnen.  

 

Jag tror att det är viktigt att alla pedagoger tar sitt ansvar i musiken och inte bara den som 

anses mest musikalisk. Om bara intresset finns hos pedagogen så kommer nog kunskaperna 

automatiskt. Övning ger färdighet och om pedagogen vågar mer så vågar barnen det också 

och detta gör underverk för såväl självförtroende och självkänsla. 
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Bilaga 
Intervjufrågor 

 
 

1. Hur används musik i verksamheten ? 

2. Vad i musiken är viktigt för barn på förskolan tycker du ? 

3. Vad i musik är bra för språkutvecklingen tror du ? 

4. Jobbar du/ni (på avdelningen) på ett medvetet plan med att låta barn utveckla sin 

musikaliska och språkliga förmåga ? 

5. Använder du/ni språkstimulerande material inom musiken på barnen och i så fall 

varför ? 

6. Barn med invandrarbakgrund som har ett annat modersmål än svenska. Hur tycker du 

man kan förenkla och hjälpa dessa barn i svenska språket med hjälp av musik. 

7. Vad är viktigt att tänka på när det gäller barn med språksvårigheter ? Kan man 

använda musik till fördel för dessa barns språkutveckling anser du ? 

8. Hur är ditt eget förhållande till musik och vilka tidigare erfarenheter har du av 

området? 

9. Hur tror du att du som pedagog och ditt eget förhållande till musik påverkar barnens 

relation till sång och musik ? 

10. Hur inspirerar och uppmuntrar du barnen på förskolan till att imitera, experimentera 

och improvisera med musik och språk ? 

11. Vilka faktorer tror du påverkar förekomsten av musik i förskolan ? 

12. Vill du lära dig någonting mer inom musik och språk med barn och i så fall vad ?  
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