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Sammanfattning 

Den här uppsatsen handlar om musik och språkutveckling bland förskolebarn. Mitt syfte med 

den här uppsatsen är att undersöka vilka tankar förskolan har om musikens betydelse för 

språkutvecklingen, tycker de att det främst genom musiken som barnen lär sig språket eller är 

det genom något helt annat. För att reda på svaren på mina frågor har jag valt att göra 

intervjuer med fem förskolelärare på två förskolor. Alla de intervjuade tyckte att musiken var 

ett av de främsta sätten att lära sig språket på i förskolan och nästan alla tyckte att det var för 

lite med musik i förskolan och att musik är inte enbart bra för språket utan även för faktorer 

som koordinationen, rytmen, samarbete i grupp. Musik är ett roligt sätt att lära sig språket på, 

och barnen är omedvetna om att det är språket de tränar när de håller på med musik. 

 

Nyckelord: förskolan, förskolelärare, musik, språkutveckling. 
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Summary 

This essay is about music and language development amongst pre-school children. My 

purpose with this essay is to investigate what thoughts the pre-school teachers have about the 

importance of music for language development. Do they think that music is the best way to 

learn the language or is there a better way? To find the answers to my questions I have chosen 

to do interviews with five pre-school teachers working in two pre-schools. All the teachers 

thought that music is one of the best ways to learn the language in pre-school and almost 

everyone thought that there is too little music in their pre-school and that music isn’t only 

good not only language development but also for the development of coordination, rhythm, 

cooperation in groups and more. Music is a fun way to learn the language, and the children 

are not aware that they are practicing the language when they are singing. 

 
 
Keywords: pre-school, teachers, music, language development  
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1. Inledning  

Jag tror att musik alltid har funnits och kommer förmodligen alltid att finnas så länge det finns 

människor på jorden. Det finns så många olika sorter av musik att det borde finns något för 

alla, men det är bara vad jag tror. Jag gillar musik för att det får mig må bättre och gör mig 

gladare, även om jag inte har världens bästa sångröst och jag inte kan spela något instrument 

så gillar jag att lyssna på musik och sjunga, att sjunga med barn är extra roligt för de bryr sig 

inte om hur man sjunger utan om hur kul man har när man gör det. 

Den här uppsatsen kommer att handla om barn som går på förskolan, eftersom det är där jag 

vill jobba i framtiden. Varför jag just har valt att skriva om språkinlärning är för att jag vill 

undersöka hur mycket musiken betyder för språkutvecklingen och om nu musiken är 

betydelsefull för språket vill jag även ta reda på hur mycket förskolan använder musik för att 

hjälpa barnen att utveckla sitt språk. Hur viktigt tycker personalen på förskolan att musik är? 

 

”Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxen för att genom egen aktivitet öka sin 

kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika 

språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet. Språk och 

lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling” (Lpfö98, s 10)  

”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom musik, sång, bild, 

rörelse, drama, rytmik, dans och liksom med hjälp av tal och skriftspråk” (Lpfö98, s 10)   

 

Att utveckla språket och utveckla sin musikaliska sida redan som barn är mycket viktigt, 

eftersom att allt blir svårare när man blir äldre, och därför är det viktigt att vi som pedagoger 

vet hur vi ska hjälpa barn utvecklas samt hur vi bäst kan hjälpa dem vidare mot ny kunskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

1.1 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att jag vill undersöka vad förskolans lärare har för 

uppfattningar om barns musik- och språkutveckling. På viket sätt tycker de att musik är bra 

för barnen språkutveckling? Tycker de att den betyder nåt överhuvudtaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

7 

2. Litteraturgenomgång 

2.1Språket 

Vägen till språket är lång och inte alltid så lätt. Barn får inte ett fungerande språk bara för att 

vi vuxna lär dem olika ord, som de så småningom kan uttala rätt. Barnen måste även förstå 

vad orden innebär. Små barn påverkas och utvecklas hela tiden. Språket kommer inifrån. Det 

växer fram ur de egna upplevelserna och erfarenheterna. Grunden till all kunskap ligger just i 

det man själv upplever. Hela barnet behöver stimulans för att utveckla sitt språk. Språk, 

motorik, känslor och sinnena utvecklas växelvis men ändå sida vid sida och är helt beroende 

av varandra. Språket förmedlar våra innersta tankar, känslor och erfarenheter. Vi människor 

kan ersätta handlingar med ord. För barnet är språket ett verktyg som ger dem möjlighet att 

söka sig in i och erövra världen. (Centerheim-Jogeroth, 1997) 

 

Genom att utforska omvärlden lär barnet sig något om den. Samtidigt förändrar det sin egen 

beredskap att förstå och utforska. Barnet lär sig att vissa sätt att undersöka och pröva på är 

lämpligare än andra. Genom erövringar ändrar barnet sin kunskap om omvärlden och tron på 

den egna förmågan att agera i och förstå denna omvärld. (Andersen, 1990)  

 

Människans språk är socialt och kulturellt och det utvecklas i kontakt med andra. Att de första 

åren är oerhört betydelsefulla för barnets utveckling av trygghet, tillit och självkänsla är nog 

allmänt förstått, men hur är det till exempel när det gäller språkutveckling, tänkandet och 

andra kognitiva funktioner och vår musikaliska, spatiala, och kinestetiska intelligens 

förmåga? Pedagogisk och psykologisk forskning är idag enig på denna punkt, den mänskliga 

hjärnan är som mest formbar och utvecklingsbar under de två, tre första åren. Redan vid 

födelsen är nervcellerna i hjärnan utvecklade, men de synapser som krävs för att hjärnas olika 

delar effektivt ska kunna fungera som en helhet och därmed kunna operera på avancerade 

nivåer är ännu inte färdigutvecklade. Efter födelsen fortsätter dessa att formas i barnets hjärna 

under ett antal år. De upplevelser och erfarenheter det nyfödda barnet får och lär sig av bidrar 

till att befästa dessa nervförbindelser. Rika upplevelser och samspelserfarenheter under de 

första åren stimulerar synapserna i hela hjärnan. Denna tidiga formbarhet och grundläggande 

av senare förmågor gäller alla områden. Vad gäller språkinlärning vet man att tillägnandet av 

ljudinlärning och uttal bäst sker i tidig ålder, för att sedan bli betydligt svårare. Barn som 

börjar med sitt andra och tredje språk i tidig ålder lär sig däremot, utan att tänka på det att tala 

språken utan brytning. Små barn har en fantastisk förmåga att absorbera och urskilja ljud och 
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att via imitationen lära sig att själv forma dessa. Barnen minnesfunktioner tillåter dem att med 

lätthet sortera vilka ljud och ord som hör till vilket språkligt sammanhang. Språkforskare är 

överens om att små barn med lätthet lär sig fler språk samtidigt. Förutsättningen är 

naturligtvis att språken är väsentliga för barnen att lära sig, det vill säga att viktiga personer i 

barnets liv talar dessa språk. Denna förmåga att naturligt lära ett eller fler språk har alla små 

barn. Barn lär sig det talade språket när det sker i ett samspel där språk och handling har en 

funktion, när orden får en konkret innebörd av sammanhanget. Barnet upptäcker själv 

språkets struktur, i åldern två till fem år har barn en genuin förmåga att ta till sig språkets 

grammatik. Denna förmåga avtar i sexårsåldern då barn i regel har uppnått en tillräcklig 

språklig förmåga för att tillfredsställa sina behov i kommunikation med omvärlden. Att ta till 

vara denna period hos det lilla barnet är därför oerhört viktigt för den fortsatta 

språkutvecklingen. Vissa forskare menar att vi har en genetisk medfödd språklig 

förprogrammering, som gör det möjligt för oss att tidigt utveckla en komplex språkförståelse. 

Andra forskare menar att det är barnets sociala drift och kompetens, som hjälpt av småbarns 

hjärnas stora formbarhet, möjliggör barnets snabba språktillägnan. Oavsett förklaring kan man 

nog säga att språket inte kommer av sig själv, man behöver en uppmuntrande, deltagande och 

språkande omgivning är absolut nödvändig. Och ju äldre barnen blir desto svårare blir den 

naturliga språkinlärningen. (Jederlund, 2002) 

 

2.2 Språkets och sångens utveckling 

Under det första levnadsåret härmar barnen språkets melodi och rytm. Så småningom 

förekommer jollerramsor och ett par ord. Många barn är roade av språklig aktivitet och 

lyssnande. När barnet är mellan 1-2 år säger barnen ettordssatser som kompletteras med 

sjungande uttryck till meningar. Barnen hämtar melodin i talet i frågor, påståenden och 

befallningar. De börjar förstå språket. I musiken lyssnar barnen medvetet och härmar enkla 

korta melodimönster utan text. Mellan 2-3 år börjar barnet använda sig av två- tre ordsatser 

och ”vad är det” -frågor. De lyssnar och imiterar ljudeffekter. I grupp härmar och sjunger de 

gärna ramsmelodier. Sångtexten måste vara mycket enkel under denna period. Barnen sjunger 

renare utan text. Barn mellan 3 och 4 år använder satser om tre till fyra ord. De använder 

personliga pronomen. Barnen ger de kända ramsmotiven egna texter. Barnens berättelser och 

spontansång (plötslig impuls för att sjunga) kopplas naturligt samman i kommunikationen 

som en omedveten övning av spännande ljud och röstuttryck. Språkmönstret är i stort sett 

inlärt. Detta är en språkligt aktiv period med associationer och ordlekar. Nu lär barnen sig 
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gärna nya sånger med enkla texter och handlingar som de själva kan upprepa. De lyssnar på 

längre sånger som de vuxna sjunger och deltar i gemensamma rytm- och rörelselekar. Fem 

och sexåringen använder nu längre och mer komplicerade meningar. Språk och andra 

aktiviteter kan kombineras. Nu är det möjligt att sjunga leksånger med enkla texter och 

handlingar som de själva kan upprepa. De lyssnar på längre sånger som de vuxna sjunger och 

deltar i gemensamma rytm- och rörelselekar. Fem och sexåringen använder nu längre och mer 

komplicerade meningar. Språk och andra aktiviteter kan kombineras. Nu är det möjligt att 

sjunga leksånger i grupp med ganska komplicerade rörelser, platsbyte och rollekar. Melodi 

och rytm kan lagras i minnet. Nu kan ett medvetet lyssnande påbörjas. De kan här utveckla en 

förståelse för sambandet mellan ljud och tecken som en förberedelse för läsning och 

skrivning. (Lundström, 1997)   
 

2.3 Några citat om musik 

Här nedan har jag valt ut några citat som jag har fastnat för, det visar att förhållandet mellan  

språk och musik visar sig på många sätt och hos många olika författare. 

 

”Musikspråket är många gånger viktigare än talspråket eftersom det väcker flera känslor till 

liv både hos den som sjunger och den som lyssnar, varför har vi så lätt som vuxna att värja oss 

emot det som en gång var det mest naturliga för oss.” (Jernström, 1995, s.27) 

 

”Musik skapar glädje och dans. Glädje och dans skapar rörelse. Rörelse skapar koordination. 

Koordination skapar förståelse. Förståelse skapar ord. Ord skapar meningar. Meningar skapar 

ett språk” (Vesterlund, 2003, s 8) 

 

”Musik har funnits lika länge som det funnits människor. I alla tider och i alla kulturer har 

musiken ackompanjerat människors liv. I glädje och sorg, högtider och religiösa ritualer. Vi 

verkar helt enkelt inte klara oss utan musik. Barn och vuxna med olika ursprung och 

förutsättningar kan i musiken utvecklas tillsammans, ha roligt och må bra. I en sådan miljö 

utvecklas också språket.” (Jederlund, 2002, s 11) 

 

”Musikens plats i samhället är självklar. Den tar plats. Den liksom all konst, är en kraft som 

inte går att stoppa. Men all musik är inte samma musik. Du väljer din musik som en del av din 

historia, din egen kultur, ditt eget liv.” (Wiklund, 2001, s 43) 
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2.4 Leken 

Jederlund menar att lek ger barnen naturliga tillfällen att utveckla sitt talspråk tillsammans 

med andra barn och vuxna. Många barn gillar när vuxna aktivt tar del i leken. För att leken 

ska fungera och samförstånd om vad som sker ska råda, pågår talet om leken hela tiden. Så 

finns också talet i leken. Talet är ofta oriktat, egocentriskt, det utgör ett språkligt 

ackompanjemang till leken. Men andra barn lyssnar och snappar upp sammanhanget och kan 

därför gå innanför lekens ramar och delta. Forskare har studerat barns språk i olika situationer 

i förskolan. Man har då funnit att barn i rollek med andra barn, speciellt då en vuxen är 

delaktig i leken, talar mer varierat och med ett större ordförråd. För att närma sig musiken i en 

musikaliskaktivitet, för att över huvudtaget vilja delta, krävs att barnet upplever musiken som 

meningsfull, eller att barnet uppfattar den musikaliska situationen som ett meningsfullt 

samspel mellan sig själv och omgivningen. Det som skänker mening åt musiken är inte minst 

att det finns ett engagerat uppsåt från de vuxna. Att små barn engagerar sig i musiken hänger 

ihop med att de upplever ett kommunikativt uttryck. När barnen väl blivit engagerade, börjar 

de då omedelbart att spela instrument och sjunga aktivt? Nej, åtminstone inte alla. Barn har 

olika förhållningssätt då det gäller att delta i och lära sig musik. Barn kan också välja bort, 

vilket inte ska förväxlas med icke deltagande. De kan vara inriktade på att bara lyssna, eller 

på att studera något annat i det gemensamma skeendet. Att välja bort är förstås en handling 

som förutsätter att barnen är medvetna om möjligheten att delta på sina villkor. (Jederlund, 

2002) 

 

2.5 Talutveckling 

Jederlund säger vidare åsikten att talutvecklingen kan stimuleras i musikterapi genom spel på 

blåsinstrument och i röstlekar och sång som direkt berör de delar av talapparaten, andningen, 

muskler i strupe och mun, som behöver tränas för att barnet ska få en korrekt ljud och 

talproduktion. Genom att sätta in svåra ljud eller ord i ett rytmiskt sammanhang som 

framhäver dem kan man också mobilisera barnets förmåga att uttala dem riktigt. Genom att 

arbeta rytmiskt med ordet med hjälp av en trumma ger vi barnet möjlighet att upptäcka ordets 

struktur. Eftersom trumslagen stimulerar rörelsesinnet kan vi förstärka ordets struktur med 

rörelser. I arbetet med betonade och obetonade stavelser omsätts ordets rytmiska struktur i gå 

och springrörelser för att barnet ska känna tryggheten av fötterna mot jorden och säkerheten i 

den jämna pulsen som gående framkallar. Ordet blir mer och mer barnets eget ord eftersom 

det upplevs med kroppen. (Jederlund, 2002) 
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2.6 Musik, ett stöd för språket 

Uddén säger att musisk kommunikation i form av musik, som samlande begrepp för sång och 

rytmisk rörelse, har en rad funktioner i det mänskliga livet. För att stimulera hjärnan tycks det 

ge större effekt om individen själv uttrycker sig i sång, dans och instrumentspel än enbart 

lyssnar till musik.  

Vaggvisans nynnande söver barnet, lugn musik dämpar kroppsrytmen. Musik i kroppsenligt 

tempo höjer välmåendet medan snabbare musik får oss att bli aktiva, både mentalt och 

kroppsligt. Sång och musik aktiverar människan rytmiskt och får henne att röra sig i takt mer 

eller mindre automatiskt. Musik är känslomässigt kontaktskapande, den kan hjälpa att skapa 

en grundläggande trygghetskänsla mellan två eller flera människor. Musik kan ses som ett 

stöd för språkets utveckling. Ett spädbarn har en ytterst förfinad lyssningsförmåga vad gäller 

tonhöjd och klang fram till treårsåldern då modersmålet etablerats. Överhuvudtaget är det 

koncentrerade lyssnande en förutsättning för att upprätthålla denna urskiljningsförmåga. 

(Uddén, 2004) 

 

Uddén säger också att det centrala för barnet är ordet, tanken, alltså att förstå. Sången blir 

under barndomen främst ett medium för språk och tankeutveckling. Det blir naturligt för att 

barnet före treårsåldern använder sig av visan för att lära sig modersmålet och så småningom 

kunna börja tala för att kommunicera mer exakt. Människan både uppfattar och minns bättre 

det hon erfar genom att ge rytmisk ton till sina och andras handlingar. Särskilt barn med sin  

omogna hjärna måste erfara handlingar och föremål direkt genom att det självt får möjlighet 

att först ta och känna på, sedan bygga och konstruera samtidigt som det ser och lyssnar och 

upprepat hör och så småningom självt uttalar tillhörande språkbegrepp. Det räcker inte med 

att visa bilder eller föremål som är tagna ur sitt sammanhang. Små barn är alltid musikaliska i 

andras ögon, man stimulerar dem ofta att framträda med sång och dans och spår dem en 

lysande framtid som artister. Men om de vuxna runt barnet upphör med att kommunicera 

musiskt med det eller ställer för höga krav, slutar barnet snart att utveckla sin musikaliska 

förmåga. (2004) 

 

2.7 Språkstimulans  

Uddén menar att med kroppslig rörelseutveckling ökar barnets mentala rörlighet om det 

samtidigt får stimulans för språket. Alla barn, oavsett vilken kulturell uppväxtmiljö de 

befinner sig i, använder så kallade grundlekar för att utveckla sin rörelseförmåga. Dessa lekar 



 

 

12 

övar barnet själv när det får tid och möjligheter. Grundlekarna omfattar de rörelser som barnet 

företar sig från att det föds till dess att det reser sig och börjar gå, som t.ex. lyfta huvudet, 

rulla, krypa, sitt, hänga, klättra, stå och gå. Alla barn utvecklar dessa rörelser lika i någorlunda 

regelmässigt följd. Barnet är helt beroende av att få höra språkets tonfall och rytmer av någon 

för att kunna lära det. Detta kan inte barn lära sig på egen hand. Forskning har visat att även 

döva barn låter och lallar, men då de inte kan höra något svar, slutar de efter hand. Det 

spädbarnsriktade språket bygger på barnets genetiska grundade förmåga att följa rytm och ton. 

Vi måste alltså skilja mellan vårt genetiska arv, som ger oss möjligheter att utveckla visa 

förmågor, och den stimulans som föräldrar och skolning ger oss för att kunna utveckla dessa 

färdigheter som redskap för livet.  

Om vi pedagogiskt ska uppnå en god språklig kvalitet och dialog med barn måste föräldrar 

och pedagoger inse att det är fullkomligt naturligt att sjunga och klappa, röra sig rytmiskt och 

dansa utan att ställa för höga estetiska krav på sig själv. För att stimulera barn att lära sig ett 

gott verbalt mänskligt språk måste vi i samband med musiska aktiviteter alltid förtydliga 

visans språk och begrepp och då barnen är mogna för det, förklara lekens handlingar och 

innehåll. (Uddén, 2004) 

 

Det finns inte tillräckligt med forskning som styrker att ett passivt musiklyssnande i sig skulle 

leda till en bestående intellektuell utveckling. Däremot har ett långsiktigt musikpedagogiskt 

arbete i förskolan, som innebär lyssnande, skapande, och spelande, en avgörande betydelse 

för de små barnens hela utveckling. Via musiken tränas motorik, social kommunikation och 

språk. Men musiken stimulerar hjärnan också generellt. Allsidiga musikaliska övningar 

stimulerar olika delar av hjärnan samtidigt och parallellt. Det leder till en bättre utveckling av 

barnens kognitiva förmågor. (Jederlund, 2002) 

 

 

2.8 Musik som första språk 

Jederlund menar att små barn har musiken som sitt första språk. Deras kommunikativa uttryck 

är röstljud och andra ljud som bank, rasp och utforskande aktiviteter är mer eller mindre 

rytmiskt uppbyggda fraser av ljud och rörelser. Musikaliskt samspel kan rätt sällan ske under 

planerade musikstunder. Snarare handlar det om att ta till vara möjligheten då den ges, i små 

nära en till en situationer eller som ingrediens i ett större leksammanhang. Barnen har en stor 

lust och inbyggd förmåga att utrycka sig själva, med stöd av varandra och samspelande 
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vuxna, att utveckla musiken mot en allt högre strukturell nivå, precis som de klarar att 

utveckla talspråket i en språkstimulerande miljö. Det måste bara få ta lite tid, det handlar om 

processer. Det handlar om att låta, att spela och att röra sig. Att upptäcka ljuden och sina egna 

möjligheter. Du kan uppmuntra och delta i barns utforskande ljud lekar och dela barnen i 

lagom stora grupper för ljudlekar, se till att det finns ett musik och ljudleksrum där man får 

spela när man vill. Att man lyssnar på musiken i barnens lekar, ta sedan tillvara barnens egna 

musik på musikstunderna. En språkfrämjande musikpedagogik utgår från insikten om att alla 

språk utvecklas och lärs bäst i en aktiv social miljö där språken fyller en verklig 

kommunikativ funktion, där de känns meningsfulla. På ett personligt plan betyder det att det 

måste kännas lustfyllt att uttrycka sig, att någon verkligen lyssnar till mig och att jag 

verkligen lyssnar till andra. Att det finns stor respekt och förståelse för att musik och språk 

handlar om personliga uttryck. Ljudet är en grundbyggsten i musiken, liksom i det talade 

språket. Vi vet att barns förmåga att urskilja ljud och att producera ljud med sin röst utvecklas 

mycket tidigt och att denna förmåga är avgörande för barns hela språkutveckling, det gäller 

såväl ett musikspråk, talspråk som läs och skrivspråk. (Jederlund, 2002) 

 

2.9 Sång och rörelse 

Sången är för många den mest naturliga mötesplatsen för musik och talspråk. 

Att stärka sångtraditionen bland barn och vuxna är ett lika lustfyllt som enkelt och genialt sätt 

att arbeta språkstimulerande. Många är oroliga att man sjunger i fel tonarter med barnen och 

att det även kan vara skadligt för barnen, men barn är olika, har olika röster och olika 

naturliga röstlägen precis som vuxna. Dessutom är jättebra på att härma, lära om och 

improvisera. Barn kan sjunga med alla vuxna som sjunger med dem, oavsett hur deras röst 

klingar. Det viktiga är det personliga uttrycket och glädjen att man sjunger. Att arbeta med 

kroppen i dans och rörelselek är att arbeta med kroppsspråk. Koordination, rytm, balans och 

motorisk ansträngning, utlevelse liksom vila är viktiga moment i rörelse och danslek som vi 

får på köpet. Rörelseaktiviteterna stimulerar barnen och hjälper dem i deras utveckling på 

många plan samtidigt. Då det gäller det språkliga handlar rörelse bl.a. om att med hela 

kroppen rytmiskt uppleva och prägla in språkets melodi och rytm. Rörelseleken och dansen 

hjälper också barnen att på ett konkret sätt erfar och förstå ord och begrepp. (Jederlund, 2002) 
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3. Frågeställningar 

• Vilken uppfattningar har personal på förskolan om språkinlärning genom musik? 

• Hur arbetar de med barns språkutveckling? 

• Vilka alternativ till språkinlärning ser personalen? 

 

 

4. Metod 

4.1 Urval 

För att försöka svar på mina frågor om musik och språkinlärning valde jag att göra intervjuer 

med förskolelärare. Från början var det meningen att jag skulle intervjua pedagoger både på 

en vanlig förskola, och en språkförskola för att se om det är någon skillnad på hur mycket de 

arbetar med språket och hur de arbetar med språket, men tyvärr hade de inte tid att ta emot 

mig så det fick bli två vanliga förskolor istället. 

Jag valde att göra intervjuer eftersom kvalitativ intervju tillsammans med kvalitativa 

observationer anses vara en bra metod när man vill nå en djupare förståelse av ett fenomen. 

(Johansson & Svedner, 2001). Syftet med kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge 

så uttömmande svar som möjligt om det som intervjun handlar om. Genom att intervjua 

personal på förskolor räknade jag med att få en djupare inblick i hur de ser på musikens roll 

för språkutvecklingen. 

I min undersökning deltog fem förskolelärare, från två olika förskolor, tre på ena förskolan 

och två på andra. Den ena förskolan har jag haft praktik på några veckor för några år sen, så 

jag känner inte längre barnen som går där. Den här förskolan ligger på en mycket liten ort 

med ungefär 1000 invånare. Förskolan har tre avdelningar, en med bara fem åringar och två 

avdelningar med åldrarna ett till fyra år. Den andra förskolan ligger på en större ort. Båda 

förskolorna hör till samma kommun. Även den här förskolan har tre avdelningar men alla 

avdelningar där har barn mellan ett till fem år. Jag kom i kontakt med den här förskolan 

genom personliga kontakter.     

 

4.2 Datainsamlingsmetoder 

De frågor som jag ställde till de intervjuade förskolelärarna handlade om deras uppfattning 

om musik och musiken betydelse för lärande. Frågorna handlade också om hur mycket 

musiken ingick i verksamheten på respektive förskola. För att undersöka deras uppfattningar 
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om musikens betydelse för språkutvecklingen fick de också berätta om sin erfarenhet av barn 

med språksvårigheter och deras utveckling. 

 

4.3 Procedur 

Jag valde att göra intervjuer med förskolelärarna en och en, och alla förskolelärarna fick 

samma frågor. Förskolelärarna visste innan jag skulle komma vad intervjuerna vad skulle 

handla om men de hade inte fått frågorna innan. Det var meningen att alla intervjuer skulle 

spelas in på band, men redan efter första intervjun slutade bandspelaren att fungera, så jag har 

en endast en intervju på band. Under de andra intervjuerna fick jag anteckna under tiden vi 

pratade. Efter intervjuerna renskrev jag på en gång för att jag inte skulle hinna glömma bort 

något av det förskolelärarna berättade.  
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5. Resultat 

De fem förskolelärarna som intervjuades var alla kvinnor. 

Tre förskolelärare arbetade på den lila orten: 

Förskolelärare A har arbetat i 2 år, hon har hand om 5 års grupp. 

Förskolelärare B har arbetat i 15 år, hon har hand om en 1-4 års grupp. 

Förskolelärare C har arbetat i 22 år, hon har hand om en 1-4 års grupp. 

Två Förskolelärare arbetade på liten stad: 

Förskolelärare D har arbetat i10 år, hon har hand om en 1-5 års grupp. 

Förskolelärare F har arbetat i 7 år, hon har hand om en 1-5 års grupp.  

 

Eftersom uppfattningarna hos de fem pedagogerna inte skilde sig nämnvärt åt, redovisas 

resultatet som sammanfattningar av de fem pedagogernas svar på mina frågor. 

 

Första frågan handlade om pedagogernas uppfattningar om musik och vad man kan lära 

sig av musik. På denna fråga svarade fyra av pedagogerna att man känner glädje av musik 

och att olika sorters musik får en att känna olika saker men det är alltid en härlig känsla. 

Förskolelärare A svarade att när man hör musik är det svårt att sitta still, man vill röra på sig. 

Hon tror även att barnen känner så när de hör musik. På frågan om vad man kan lära sig av 

musik gav alla förskolelärarna liknande svar, de menade att man lära sig massor som bl. a. 

språket, rytm, koordination, matte, hur man jobbar i grupp, att lära sig lyssna på andra och 

musiken kan hjälpa till känna tryggheten av att vara i grupp.  

 

Andra frågan handlade om hur mycket musik deras barn grupper har i veckan och om de 

tycker att de har tillräckligt med musik i förskolan just nu.  

Förskolelärare A:s grupp har musik två dagar i veckan men hoppas kunna få in mera musik på 

samlingarna.  

De grupper som förskolelärare B och förskolelärare C ansvarar för har sång varje dag och 

plockar in lite instrument då och då. 

Förskolelärare D och förskolelärare F har musik ca tre dagar veckan men det kan variera från 

vecka till vecka hur mycket de har och då blir det mest sång men de försöker ha sånger som 

det är mycket rörelser till. Alla förskolelärare utom förskolelärare C tycker att de inte har 

tillräckligt med musik på förskolan just nu. Förskolelärare B och förskolelärare D tycker att 

de saknar variation på musik samlingarna och förskolelärare B tror att om det var någon som 
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kunde spela ett instrument eller om något hade ett starkare intresse till att våga prova på nya 

saker inom musiken skulle det nog bli lite mera variation på samlingarna. Förskolelärare A 

tycker att musik borde vara obligatorisk i lärarutbildningen för musik är så viktigt. Det hon 

skulle vilja lära sig är att kompa på gitarr, kanske få lite tips roliga sånger, helt enkelt få veta 

vad man ska tänka på när man jobbar med musik och små barn.  

 

Tredje frågan handlade om vad förskolelärarna tror att musiken har för betydelse för 

språket och om de har några barn som har språksvårigheter?  

Förskolelärare A svarande att musiken är ett roligt sätt att lära sig språket på, barnen vet inte 

vad de tränar när de sjunger. Genom att prata om innehållet i sången utvecklar man 

ordförståelse, man upplever hur språket låter. Sången är en berättelse fast man sjunger. När 

man sjunger övar man upp munmotoriken. Förskolelärare B och förskolelärare D menar att 

språket och musiken hör ihop och det är lättare att sjunga ut orden än bara försöka att säga det 

eftersom det blir en slags rytm när man sjunger. 

Förskolelärare C och förskolelärare F svarade bara att de tyckte musik är ett roligt sätt att lära 

sig språket på. 

På de flesta avdelningarna finns det barn som har lite bekymmer med talet för tillfället, mellan 

1 till 3 barn på varje förutom på den avdelningen som förskolelärare A ansvarar för, där det 

finns 5 barn varav 2 har utländskt bakgrund som har lite talsvårigheter just nu. 

 

Fjärde frågan handlade om hur pedagogerna hjälper barnen att utveckla språket och om 

de har någon speciell metod, material för att hjälpa de med språksvårigheter? 

På denna fråga gav förskolelärarna liknade svar. Alla avdelningar använder sig av sång, 

språklekar och ramsor. Förskolelärarna säger att det är viktigt att ge barnen tid när de pratar 

och om de inte vet ordet hjälpa dem hitta rätt ord. Alla förskolelärarna sa även att de inte hade 

någon speciell metod eller material för att hjälpa de språksvårigheter. Förskollärare B sa att 

om de upptäcker att det finns många som problem med språket för tillfället så blir det lite 

mera intensiv träning för alla. 

En del barn får extra träning hos bland annat Barnavårdscentralen. Alla de intervjuade svarade 

att de tyckte de hade mycket böcker som de hämtar inspiration från och därifrån plockar ut det 

de tycker är roligt, stimulerande och lärorikt. Förskollärare D sa även att språkutvecklingen 

utvecklas i samband med andra både med vuxna och barn i en stimulerande miljö.  
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

När jag hade gjort klart mina fem intervjuer var jag rätt nöjd, fast så här i efterhand så tycker 

jag att jag kanske borde ha ändrat lite i mina frågor eftersom det blev ganska lika svar. Det var 

inte så många av förskolelärarna som utvecklade sina svar som jag hade hoppats på, vilket 

kan bero på att det bara var personal på två förskolor som jag intervjuade och att de har jobbat 

ihop ganska länge. Även om de arbetade på olika avdelningar så blir det kanske att man gör 

ungefär lika saker över hela förskolan. Förskolorna ligger inte i samma stad men i samma 

kommun vilket gör att de kanske har ungefär samma målsättning med verksamheten. Från 

början var det tänkt att jag skulle ha intervjuat personal på en språkförskola och jämfört med 

en vanlig förskola men den förskolan jag tog kontakt med hade inte tid just då att ta emot en 

intervjuare. Det hade varit roligt att se vad pedagogerna på en språkförskola tycker är det 

bästa sättet att utveckla språket på, och även se vad pedagogerna tycker om språkutveckling 

genom musik. 

Jag kan inte säga att mitt resultat är generellt för alla förskolor i landet, jag är fullkomligt 

medveten om att uppfattningarna som kom fram bara gäller för de här två förskolorna. Jag 

borde nog ha intervjuat flera förskolelärare för att ha fått fram ett mera varierat resultat, men 

ändå är jag inte säker på att jag skulle ha fått fram några annorlunda uppfattningar om musik 

och språkinlärning om jag intervjuat flera. Jag tror inte att någon pedagog skulle säga att 

musik är dåligt. Det jag skulle ha gjort istället är att ändra på mina intervjufrågor, då skulle 

jag kanske ha fått fram mer nyanserade svar.  

 

Litteraturen som jag har använt mig av har varit mycket bra, fast böckerna kanske har varit 

lite väl ensidigt positivt inställda till musik. Fast det klart vem vill ta upp nackdelarna till det 

man själv tycker är det bästa sättet. Den använda litteraturen anger att musik är det bästa sättet 

att lära sig språket på men det finns säkert andra som kan hävda att andra sätt att lära sig 

språket på är det bästa. Inte heller fanns det så mycket litteratur om ämnet som jag hade 

hoppats på, men det forskas ju hela tiden så snart kanske det finns en uppsjö av böcker som 

handlar om språkutveckling genom musik.  
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6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av de fem intervjuerna visar att de allra flesta, fyra av fem förskolelärare tycker att 

de har för lite musik på förskolan. Alla de intervjuade verkade överens om att musik är en 

viktig del i ett barns utveckling och musik var för alla något positivt, man blir gladare av 

musik. En del av lärarna hade lättare andra att förklara just varför musik är så viktigt och vad 

man lära sig av musiken.  

Enligt forskare är den mänskliga hjärnan mest formbar och utvecklingsbar under de två, tre 

första åren och när det gäller språkinlärning vet man att tillägnandet sker bäst i tidig ålder. 

(Jederlund, 2002). Därför är det så viktigt att vi som förskolelärare ser till att barnen blir 

stimulerade och ger dem mycket social stimulans eftersom människans språk utvecklas i 

social kontakt med andra. 

 

En förskolelärare sa att språket och musiken hör ihop, det är lättare att sjunga ut orden än att 

bara försöka säga det, och även att barns språk utvecklas i samspel med andra både vuxna och 

barn i en stimulerande miljö. Förskolelärarna sa att det man kan lära sig av musiken är inte 

bara språket utan även rytm, koordination, matte, hur man jobbar i grupp, att lyssna på 

varandra. 

 

I intervjuerna framkom att de flesta avdelningarna på förskolorna hade erfarenhet, av barn 

med svårigheter, men ingen av dessa barn verkade ha några större bekymmer med språket. 

Något som var intressant var att på den avdelningen som bara hade femåringar, hade flest 

barn med talsvårigheter. Det kanske är i den åldern det är lättare att upptäcka barnens 

talproblem eller också så är det bara tillfälligheter. 

 

 Ingen av förskolorna verkade ha några speciella strategier eller något speciellt material som 

de använder sig av för att hjälpa de barn som har lite svårigheter med språket. 

Grunden till all kunskap ligger just i det man själv upplever. Hela barnet behöver stimulans 

för att utveckla sitt språk. Språk, motorik, känslor och sinnena utvecklas växelvis men ändå 

sida vid sida och är helt beroende av varandra. (Centerheim-Jogeroth, 1997) 
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Jag tror faktiskt att man inte behöver jobba efter någon speciell metod för att det ska fungera 

bra, det finns ju massor av material och tips på saker som ska vara bra för barnens 

språkinlärning, det gäller bara att ha utkik efter det och sedan våga prova det.  

 

En förskolelärare sa att på förskolan tränar barnen allt i grupp och att det faktiskt är lättare att 

sjunga i grupp än att sjunga själv, man blir mindre utsatt och det är inte bara språket som 

tränas när man sjunger i grupp. Alla barn använder så kallade grundlekar för att utveckla sin 

rörelseförmåga. Dessa lekar övar barnet själv när det får tid och möjligheter, som t.ex. lyfta 

huvudet, krypa. Barnet är helt beroende av att få höra språkets tonfall och rytm av någon för 

att kunna lära det. (Uddèn,1997)  

 

Alla de intervjuade sa att de använder sig av sång, språklekar och ramsor som verkar vara ett 

bra sätt för barn att träna språket på. En del av förskolelärarna sa att de tyckte att de borde ha 

lite mera variation på samlingarna, så att det inte blir samma typ av sånger, lekar mm. Men de 

sa även att det nog skulle gå att ändra på om man bara vill. Allt man behöver är viljan. Så 

musikens betydelse för språket tycker förskolelärarna är jättestor och att det skulle behövas 

mer av det för det ger barnen så mycket. En av de intervjuade tyckte att musik skulle bli 

obligatorisk i lärarutbildningen så att man får mer insikt om vad musiken betyder och även lär 

sig hur man kan använda musiken för att träna språket på bästa sätt.  

 

Efter att ha gjort de här intervjuerna kan jag inte sluta undra om de intervjuade pedagogerna 

verkligen tycker att musik är det främsta sättet att lära sig musik på eller om de sade så därför 

att jag ställde de här frågorna? Tänk om jag frågat om något annat som tränar språket, hade de 

tyckt det var det bästa sättet? Jag tror att musik är ett bra sätt att lära språket på, men det finns 

kanske andra sätt som är lika bra och musik kanske inte är bra föra alla barn.  

 

Den intervjun jag kände att fick ut mest av var den med förskoleläraren som arbetade på den 

lilla orten och som hade hand om en femårsgrupp. Hon verkade mer medveten om varför 

musik var så viktigt för barns språk, kanske beror det på att lärarutbildningen har blivit mer 

medveten om varför just musik är viktigt och att man inte bara använder musik bara för att ha 

något att göra på samlingarna, även om musik är roligt.  
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Jederlund menar att ett passivt musiklyssnade i sig inte leder till några större utvecklingar av 

språket, utan det är genom långsiktigt arbete som innebär lyssnande, skapande och spelande 

som språket utvecklas. Genom att arbeta rytmiskt med ordet 

ger man barnet möjlighet att upptäcka ordets struktur. Ordet blir mer och mer barnets eget 

eftersom det upplevs med kroppen. (2002) 

 

6.3 Egna reflektioner 

Musik verkar vara ett roligt sätt att lära sig språket på, så har jag uppfattat författarna till 

litteraturen och de fem förskolelärarna som jag intervjuade. Jag hoppas bara att när jag väl 

börjar arbeta, är medveten om vad det är barnen tränar när vi håller på med t.ex. musik.  

Musik betyder så mycket, den kan få oss att känna olika saker beroende på vad det är för 

musik som t.ex. en snabbare låt kan få oss att vilja röra på oss. Musiken kan ses som ett stöd 

för språkutvecklingen. Jag tror att barn kan lära sig nästan vad som helst, bara det känns 

meningsfullt för dem. Något som är viktigt är att vi tar oss tid att lyssna på barnen och lär dem 

att lyssna på varandra och även att vi som vuxna måste komma över att oroliga för att vi inte 

kan sjunga. Barnen kan sjunga med vem som helst bara man visar glädje när man sjunger. 

 

Något som jag tyckte jag tyckt var tråkigt var att jag inte kunde jämföra en språkförskola med 

en vanlig, det hade varit intressant att se hur mycket mer språkträning barnen får i en sådan 

förskola. Jag undrar om det verkligen behövs ha språkförskolor, de som inte är språkförskolor  

får ju också barn med talsvårigheter, och de flesta barn skolas in när de är väldigt små och då 

kan man ju inte veta om barnet kommer att utveckla talsvårigheter, ska de behöva byta 

förskola då?  

 

För att sammanfatta, förskolelärarna håller med författarna till litteraturen jag läst, om att 

musik är viktigt för barns språkinlärning, men det finns inget som bevisar att detta är sant, det 

behövs mer forskning om ämnet.   

Innan den här undersökningen visste jag faktiskt inte mycket om hur man hjälper barn genom 

musik. Kan man hjälpa barnen genom musik så är det jättebra. Men det krävs en del som 

pedagog. Det är inte bara att sätta på en skiva och lyssna på den för att barnen ska lära sig 

något, man behöver variation på uppgifterna men framförallt visa barnen att det kan vara kul 

att lära sig saker.     
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