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Syftet med detta arbete är att studera vilken inverkan musiken kan ha på 

språkutveckling hos barn i förskoleåldern och att belysa fördelar med att använda sig 

av musik som en del av de vardagliga aktiviteterna och undervisningen. Vidare 

undersöks också pedagogers kunskap och trygghet i att använda sig av musik som 

språkutvecklande verktyg i förskolan och i förskoleklass. Metoden som användes var 

enkäter som delades ut till verksam personal på 2 skolor och 6 förskolor.  

Resultatet visar att respondenterna i enlighet med studerad litteratur, framhöll att 

musik har en positiv inverkan på barns språkutveckling, samtidigt som de ser 

musiken som glädjeskapande uttrycksmedel. Musik används mer eller mindre på 

förskolor och i förskoleklasser. Däremot svarar fler respondenter att de inte tycker sig 

ha tillräckliga kunskaper i användandet av musik som språkutvecklande verktyg. De 

anser alltså att musiken är språkutvecklande men vet inte riktigt hur de ska använda 

musiken i språkutvecklande syfte. Pedagogernas bristande kunskaper tyder alltså på 

att utbildningen inte gett tillräckliga kunskaper för användande av musik i 

språkutvecklande syfte. 
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1. Inledning 

I början av vårt arbete med examensarbetet diskuterade vi vad som inspirerat oss 

under utbildningen och på vilket sätt vi önskade arbeta med språkutveckling hos små 

barn i vår yrkesroll. Med ett tidigare intresse för estetik så föll valet på att undersöka 

användandet av musik som ett språkutvecklande verktyg.  

Vår uppfattning och erfarenhet är att man använder musik idag i större grad med 

barn i förskoleåldern än med barn i skolåldern. Därför valde vi att undersöka hur 

musiken används, från pedagogernas synvinkel, både i förskola och i förskoleklass då 

vi ansåg att det var här vi kunde få mest resultat ifrån.  

Musik är starkt förknippat med lust och glädje. Vi har upplevt olika former av 

sångstunder och musikstunder i olika förskolor, men var osäkra på huruvida man 

utvecklade och planerade de olika musikaktiviteterna för att använda musikens fulla 

potential, dess lustfylldhet. De olika styrdokumenten talar om varierade arbetssätt 

och ett lustfyllt lärande, och detta ska de verksamma i förskolan sträva efter, vilket 

kräver kunskaper om hur pedagoger bör göra det. 

Jessica Gottberg (2009:7) uttrycker sig på följande sätt om musiken: musiken är 

inte grädden på moset, musiken är jästen i degen. Detta är det synsätt vi har på 

musiken och vill förmedla med detta arbete. Musiken ska inte vara något man 

plockar fram bara för att använda sig av den utan musiken ska alltid finnas med  i 

verksamheten på ett medvetet sätt, som ”jästen i degen” som Gottberg så utmärkt 

uttrycker det.  
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1.1. Syfte 

Syftet med detta arbete är att studera vilken inverkan musiken kan ha på 

språkutveckling hos barn i förskoleåldern, samt att belysa fördelar med att använda 

musik som en del av de vardagliga aktiviteterna och undervisningen på förskola och i 

förskoleklass. Vidare undersöks också pedagogers kunskap och trygghet i att använda 

sig av musik som språkutvecklande verktyg i förskolan. 

1.2. Forskningsfrågor 

Följande frågeställningar ligger till grund för studien. 

 På vilket sätt kan musiken vara språkutvecklande i förskola och förskoleklass? 

 Hur används musiken med barn i förskola och förskoleklass? 

 Vilken kunskap har pedagoger om att använda musik i språkutvecklande 

syfte? 

1.3. Begreppsdefinitioner 

Språkutveckling:   

Vi inriktar oss på barns tidiga utveckling av det talade och kommunikativa språket, 

med hjälp av sång, rytmik, rams- sång och instrumental musik. 

 

Musik: 

Musik definieras enligt Nationalencyklopedins nätupplaga (Nationalencyklopedin, 

2009) enligt följande: kulturyttring som kan definieras (dock inte heltäckande) som 

organiserat ljud, vare sig detta alstras av t.ex. en röst eller genom elektroakustisk 

teknik. 

Enligt musikhandledaren och musikterapeuten Ulf Jederlund (2002:13) brukar 

man i västerländsk vetenskaplig prägel dela upp musiken i tre musikaliska 

grundelement vilka är rörelse, ljud och puls eller rytm. Han vill också lägga till ett 

fjärde grundelement, personligt uttryck och intryck vilket betyder att vi finner en 

meningsfullhet, påverkas och tolkar signalerna, rörelsen och rytmen till en helhet – 

musik.  

Professor Jon-Roar Bjørkvold (2005:15) anser musik innefattar ljud, rörelse och 

rytm.  
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2. Bakgrund 

Litteraturen redogörs här under tre huvudrubriker: Styrdokument, språkutveckling 

och språkutveckling genom musik. Under styrdokumenten behandlas Lpfö-98 

(Utbildningsdepartementet, 2006), Lpo-94 (Utbildningsdepartementet, 2006) samt 

texten Förtydliganden av läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 

2009) som är ett uppdrag Skolverket fått av regeringen. Under rubriken 

Språkutveckling behandlas hur språkutvecklingen sker för barn, hur de tar sig in i 

språkandet, vilka utvecklingssteg de går igenom samt två teoretiker tas upp i form av 

Lev Vygotskij och John Dewey. Under språkutveckling genom musik går vi igenom 

vilken roll musiken har i förskolan, sambanden som finns mellan musik och 

språkutvecklingen samt ett stycke om den medfödda musikaliteten.  

2.1. Styrdokument 

Enligt läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2006:5-6) är det viktigt 

att ha förmågan att kommunicera i vårt snabbt förändrade informationssamhälle. I 

förskolan skall barns språkutveckling stimuleras och nyfikenheten samt intresset för 

den skriftspråkliga världen uppmuntras.    

Det är viktigt för barnens utveckling och lärande att få skapa och kommunicera 

med olika uttrycksformer så som exempelvis musik, drama och bild och förskolan 

skall också sträva efter att barnen utvecklar sina förmågor att använda dessa 

uttrycksformer (Utbildningsdepartementet, 2006:6 -7,9). Även Lpo94 

(Utbildningsdepartementet, 2006:4,6) framhäver att det är en del av skolans uppdrag 

att låta elever pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och 

stämningar. Skolan skall även sträva mot att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust 

att lära, och varje elev ska utveckla sitt eget sätt att lära. 

I texten Förtydliganden av läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 

2009) tar man bland annat upp att förskoletiden är otroligt viktig när det gäller barns 

språkutveckling. Redan då barnet föds har det en förmåga att samspela med 

omgivningen och att kommunicera är samspel. Barns kommunikation behöver 

positiv förstärkning för att öka drivkraften att vilja kommunicera och utvecklas 

språkligt samt för att stärka den kommunikativa kompetensen. Pedagoger i förskolan 

är vuxna förebilder för barnen och eftersom barn tillägnar sig språk i samspel med 

andra, både barn och vuxna, har pedagogerna en viktig uppgift i att försöka göra 

dessa samspel till meningsfulla och erfarenhetsbaserade processer. Kommunikation 
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handlar inte bara om tal och skrift utan även om andra uttrycksformer som musik, 

sång, bild och drama etcetera. En kreativ språkmiljö innefattar alla dessa olika 

uttrycksformer (Utbildningsdepartementet, 2009:13-14). 

2.2. Språkutveckling 

2.2.1. Hur barn utvecklar sitt språk 

Den första nödvändiga förutsättningen för kommunikation är ögonkontakten den 

nyfödda får med den vuxna. Det nyfödda barnet är känsligt för syn- och hörselintryck 

varvid den språkliga kommunikationen baseras, visuellt genom människans ansikte 

och auditivt genom människans röst. Barnet är alltså direkt från hon föds förberedd 

och inställd på kommunikation (Söderbergh, 1988:13-14). Även Anders Arnqvist 

(1993:41), filosofie doktor i psykologi, menar att barnen redan vid födseln är 

förberedda att uppfatta tal och språk, då det bland annat visat sig att barn kan göra 

skillnad på mänskliga ljud, och de rör sig till rytmen i talet.   

Enligt Sven Strömqvist (2003:57), professor i språkinlärning vid Lunds 

universitet, är det i samspel med sin omgivning som barn lär sig att språka. 

Talpedagogen Louise Bjar och professorn Caroline Liberg (2003:22) menar att barn 

får förebilder när språkandet sker i samspel med andra. Den vuxne kan i samspelet 

med barnet inbjuda till språkandet och ställa motfrågor. Det kan dock vara mer eller 

mindre enkelt att få med barnen in i språkandet men författarna menar ändå att 

barnen på ett mycket tydligt sätt kan dras med och bli accepterade språkande 

personer.  

Barnens språkutveckling formas både av biologiskt medfödda kunskaper såsom 

fungerande talcentra och anatomi i talorganen och av det språkbruk och 

kommunikationsmönster de möter i sin omgivning som ger stimulans och 

uppmuntran.  Barnets talmotorik måste övas och upprepas för att bli automatiska i 

barnets tal, vilket genom musiken kan ske på ett lustfyllt sätt (Centerheim - Jogeroth, 

1988:11).  

Det finns olika sätt att ta sig in i språkandet. Ett sätt är att imitera andra, barnet 

återger något som exempelvis sjungits. Ett annat sätt är att barnet lär sig olika mallar 

som de sedan fyller med innehåll, vilket kan vara när barnet gör egna varianter på 

sånger eller historier. Ett tredje sätt är att barnen genom lek och laboration skapar 

egna ord och uttryck för sådant de saknar benämning för. Inget utav dessa sätt att ta 
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sig in i språkandet utesluter något annat utan de går oftast in i varandra. (Bjar & 

Liberg, 2003:21-22). 

Barn som utvecklas normalt genomgår likartade utvecklingssteg. Bland annat en 

ordförrådsspurt som brukar starta mellan ett och ett halvt och två års ålder. Efter 

detta börjar utvecklingen av böjningsmorfologi och grammatik, vilka förutsätter 

ordförrådsspurten. Uttal eller grundläggande grammatik utvecklas tidigt, i 

förskoleåldern. Ordförrådet däremot eller retoriska kunskaper utvecklas under hela 

livet. Språkutvecklingsprocessen är en öppen process som inte har något slut 

(Strömqvist, 2003:57). 

Arnqvist (1993:39-40) menar att barns uttalsutveckling ligger nära den 

fonologiska utvecklingen. Den fonologiska utvecklingen innefattar språkljud och 

funktionen de har i språket.  Redan det lilla barnet har förmågan att göra skillnad på 

olika språkljud, däremot har det svårare för att producera dem. Barns 

uttalsutveckling inträffar under ett antal perioder vilka överlappar varandra. Redan 

under barnets första levnadsmånad infaller den första perioden men här kan man 

inte tolka barnets ljud i termer av fonem. Det är även svårt att tolka om barnet 

kommunicerar eller bara uttrycker en sinnesstämning.  

2.3. Teorier 

En stor del av dagens forskning och uppfattningar om barns språk, påverkas av de 

teorier som tar hänsyn till barnets kognitiva utveckling. En av de mest framträdande 

förespråkarna för den kognitiva utvecklingen är Lev Vygotskij. Han hävdade att 

språket styrde den kognitiva utvecklingen (Arnqvist, 1993:29).  

Vygotskij ansåg att den viktigaste uppgiften utvecklingspsykologin hade var att 

beskriva och förklara övergången från barnets enkla funktioner till de mer komplexa 

funktioner den vuxne har, och han lyfte då främst fram den viljemässiga kontrollen 

och det logiska tänkandet. För denna utveckling var språket ett viktigt inslag 

(Arnqvist, 1993:35).  Vygotskij ansåg att de sammansatta förmågorna den vuxne har 

inte kunde vara medfödda anlag då logiskt tänkande inte är genetiskt medfött. Utan 

barnet tillägnar sig dessa färdigheter via kulturarvet. Det var genom att barnet 

övertog det kulturella mönster som barnet fötts in i som barnet utvecklades till en 

viljemässig handlande individ. För denna utveckling behövdes språket. Han menade 

att det var genom språket som människan utvecklade sitt tänkande.  
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Den amerikanska filosofen, psykologen och pedagogen John Dewey har satt 

tydliga spår i dagens skola. Han räknas som en av den amerikanska pragmatismens 

främsta företrädare (Dewey, 2004:15) och hans reformpedagogiska idéer har fått 

stort genomslag i den svenska skolan (Sundgren, 2005:79). 

Hans pedagogiska filosofi handlar om att utgå från människors egna intressen och 

behov i all undervisning. Dewey menade att människan är social redan från början 

och att hon därmed är en samhällsvarelse. Detta måste ligga till grund för hur vi 

utformar skolan och att se samhället, skolan och individen som en helhet är ett måste 

för att uppnå pedagogisk framgång (Sundgren, 2005:84). Han menade att skolan var 

isolerad från det egentliga livet som barnen i vuxen ålder kommer leva i, 

samhällslivet. Skolan skulle därför avspegla samhället så att eleverna skulle få en 

naturlig väg in i det vuxna livet. Skolan skulle vara ett ”miniatyrsamhälle”(Sundgren, 

2005:85).  

Med sin maxim ”learning by doing” menade Dewey inte bara praktiska och sociala 

aktiviteter utan det viktigaste var vad som hände i huvudet. Han menade att man 

praktiskt behövde utföra en uppgift för att lära. I utbildningen skulle därför barnen få 

chans att pröva och experimentera. Läraren eller vägledaren skulle stimulera, bredda 

och fördjupa elevens utveckling (Dewey, 2004:17).  

2.4. Språkutveckling genom musik 

2.4.1. Musikens roll i förskolan 

Ett barn har hundra språk men berövas nittionio.  

Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen.  

De tvingar en att tänka utan kropp och handla utan huvud.  

Leken och arbetet verkligheten och fantasin  

vetenskapen och fantasteriet  

Det inre och det yttre görs till varandras motsatser.                

                                                            -Loris Malaguzzi(Musik och språk, 2002:19) 

 

Detta citat syftar till barnets kompetens till olika uttrycksmedel, och Jederlund 

(2002) menar att musikens olika språk innefattas i dessa, såsom sång, dans, 

imitation, röstljud, ljud med mera. Han anser att vetskapen om detta borde få 

pedagoger göra allt i sin makt för att stimulera och utveckla barns hela språkrikedom. 

Gottberg (2009) talar om rytmik som en helhetspedagogik som stimulerar bland 

annat social och kommunikativ utveckling hos barn. Med detta menas att hela 
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kroppen skall aktiveras för att skapa lärande hos barn. Brit Paulsen (1994:11) 

framhåller vikten av att uppmärksamma att barn behöver ta hjälp av hela sin varelse, 

innefattande både den fysiska kroppen och det mentala sinnet, för att komma till 

insikt och tillägna sig nya kunskaper. Musiken kan på så sätt hjälpa barn lära genom 

användande av både sinne och känsla. Även Astrid Lindgren har talat om hur sinnet 

kan skapa nya erfarenheter genom musik. Hon sade i ett radioprogram 1988 att 

musiken kunde frammana Nangijalas värld. Musiken kan frammana fantasibilder, 

och kan leda till andra upplevelsevärldar, och skapa nya erfarenheter för barnet 

(Bjørkvold, 2005:41). 

Jederlund (2002:41) skriver om musikens värde för människan, och hur 

musiken har följt människan i dåtid och nutid, och i glädje och sorg. Barn föds enligt 

honom med en naturlig rytm. En rytm och puls som ligger nära barnets egen skapar 

ett lugn och en trygghet för barnet och skapar goda förutsättningar för lärandet. 

Musik är språkutvecklande enligt Jederlund (2002), men musik kan också ske utan 

språkutveckling som följd, om tempot är för högt och de vuxna styr så att barnens 

musikskapande uteblir. Barnen måste uppleva musiken som meningsfull, vilket gör 

det viktigt att utgå från barnen. Att härma och lyssna till olika ljud, att experimentera 

med röst, ord och rytm med kontinuerlig respons och uppmuntran menar Jederlund 

(2002:133) är viktiga delar i främjandet av barns språkutveckling, uppmuntran 

skapar meningsfullhet.  

Barnen sjunger spontant utan vuxnas uppmaningar och sången lyder, precis 

som alla andra delar av leken, under barnkulturens normer för hur den ska användas 

och låta (Bjørkvold, 2005:65). En språkstimulerande musikpedagogik kan därför aldrig 

vara värderande, kan aldrig acceptera att det finns ”rätt och fel” i barnens musikaliska uttryck 

(Jederlund, 2002:126). Enligt Elisabet Jernström och Siw Lindberg (1995:10) behöver 

pedagogen inte vara ”experter” för att använda sig av musik i förskolan. De menar att 

man måste släppa fram det enkla för att få barnen att våga och detta blir en 

spännande och annorlunda kreativ process. Även Uddén (2004:20) pratar om att 

musikundervisningen idag i skolan ofta läggs på den musikutbildade i förskolor och 

skolor men att det i arbetet med barn inte passar med en traditionell musikalisk 

utbildning. Udden fortsätter med att skriva om att tiden för musikundervisning på 

lärarutbildningen har minskat, till följd av att man förutsätter att särskild utbildad 

personal i förskolorna ska tillgodose behovet av musik i förskolan. Även Bjørkvold 

(2005:29) skriver om att vuxna ofta försöker vara så duktiga på att sjunga och att det 
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till och med blivit så att mödrar ofta låter bli att sjunga för sina barn för att de inte 

”sjunger rent”, men att det är väldigt viktigt att de ändå sjunger för barnen. Många 

tycker att de inte kan sjunga eller sjunger endast vid speciella tillfällen, detta anser 

Jernström och Lindberg (1995) bero på att de ”berövats sin barndoms 

sångspontanitet” (s 35). För att hitta tillbaka till lusten att sjunga bör man försöka 

sjunga ofta och under en längre tid eller ofta och under kortare tid. Engström 

(2007:22) skriver om förskollärares viktiga uppgift, att det är viktigt att se till att 

barnen sjunger och inte skriker sången, hon tycker att tonläget är viktigt, och menar 

att alla som leder sång i förskolan bör fått lära sig lägga melodier rätt i rytm och 

tonläge under sin utbildning. 

Fagius (2007:83) skriver att det viktigaste är sång i gemenskap på olika nivåer för 

barns sångutveckling. Även Ulla Wiklund (2001:33) menar att det inte bara gäller att 

undervisa, utan att man ska vara tillsammans i musik och rörelse. Hon menar att 

pedagoger bör vara öppna för vad som händer i nuet med barnen och att inspirera 

och stärka nuet genom kreativitet och fortsätta ge nuet liv. Musiken behöver därför 

inte ske under enbart särskilda sångsamlingar, utan även spontant i 

förskoleverksamheten. 

2.4.2. Samband mellan musik och språkutveckling 

Ilona Antal Lundström (1996:108), lektor i pedagogik, menar att kunskapen att 

kunna tala, läsa och skriva har starka samband med de musikaliska färdigheterna. 

Hon menar att det finns likheter mellan meddelanden som förmedlas genom 

musiken och hur förmedlingen sker genom det talade språket. Även Uddén (2004) 

menar att barn har ett behov av rim, ramsor och sånger för att kunna memorera det 

muntliga språket. Vidare hävdar Uddén att talspråket kräver andra strategier än 

skriftspråket för att få informationen och berättelser memorerade och förstådda. Hon 

menar att skriftspråket, det tryckta språket, kan lagras väldigt exakt genom 

synminnet då det blir bildligt medan talspråket är mera flyktigt och behöver höras 

med en rytmisk form för memorering (Uddén, 2004:39-40).  

Övningar av olika slag bör vara meningsfulla, och med hjälp av musik kan 

meningsfull utveckling av exempelvis det talade språket ske hos barnet. Musikaliska 

färdigheter är av stor vikt för barns kommunikationsförmåga och skolan har ett stort 

ansvar att förmedla dessa färdigheter, musikens kodsystem, framförallt för de barn 

som ligger i riskzonen att få läs- och skrivsvårigheter (Antal Lundström, 1996:108).  
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Antal Lundström (1996:105-106) menar att musiken kan vara en hjälp för barns 

kommunikativa utveckling i förskoleåldern 4 till 7 år. Barn vill utforska och upptäcka 

sin omvärld och för att kunna göra detta är kommunikationen deras viktigaste 

redskap.  Hon menar att språket och sångens utveckling i regel går utefter ett visst 

mönster. Under barnets första levnadsår härmar barnet språkets melodi, formar 

jollerramsor och ett par ord. De förstår även språkets uttryck. I musiken lyssnar 

barnen och härmar enkla, korta melodimönster utan text. När barnet är två till tre år 

härmar barnet ljudeffekter. I gruppen härmar och sjunger barnet gärna 

ramsmelodier. Tre till fyraåringen hittar på egna sånger och ramsor, där de övar olika 

ljudningar och röstuttryck. Femåringen lär sig längre sånger med text och kan 

upprepa melodier, leker med rim och ord. (Antal Lundström 1996:115 - 116).  

 

2.4.3. Den medfödda musikaliteten 

Enligt rytmik- och musikpedagogen Ulla Wiklund (2001:37) tar barn till sig text och 

musik väldigt tidigt i livet och använder också detta i sitt växande. Hon menar också 

att puls, rytm och sång har en stor betydelse för barns språkutveckling och att 

musiken, konsten och lärandet åskådliggör förbindelserna i människans utveckling.   

Man har även gjort sugexperiment med mätare på små barns nappar för att mäta 

igenkänning hos barnen, så kallad habiteringsteknik, och dessa har visat att ett 

spädbarn mellan 0-6 månader hör skillnad på ljud, rytm och sång (Arnqvist, 1993:40; 

Bjar & Liberg, 2003:59).  

Uddén (2004:15) använder begreppet musisk lek när hon talar om att använda 

musik med barn. Att uttrycka och uppfatta saker via den musiska leken menar Uddén 

tillhör de lägre nivåerna i hjärnan vilka är nivåer som styrs av automatisk rörelse och 

känslor. Människan har även en tredje hjärnnivå, den tanke och språkliga nivå, vilken 

växer genom stimuli av de lägre nivåerna. De två lägre nivåerna, rörelse och 

känslonivåerna, är utvecklade redan när barnet är nyfött vilket betyder att barnet 

redan från början kan delges den musiska leken för att stimulera den högre 

hjärnnivån. Hon menar därför att pedagoger och föräldrar bör sjunga, rimma och 

dansa med barnen ”så länge som de är funktionellt talspråkliga, det vill säga inte kan 

läsa andras texter med full förståelse” (Uddén, 2004:15).    
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3. Metod 

Nedan redogörs hur studien genomförts, vilka respondenter som varit delaktiga, och 

vilka etiska ställningstaganden vi i studien tagit hänsyn till.  

3.1. Forskningsstrategi 

Vi har valt att i denna studie samla data genom kvalitativ undersökningsmetod, med 

hjälp av enkäter. Vi diskuterade syftet med studien och kom fram till att vi ville ha 

större variation på respondenterna. Genom att lämna ut enkäterna till pedagoger på 

många olika förskolor och skolor uppnås detta. Variation kan visa sig vara mycket 

krävande att uppnå genom exempelvis metoder som intervju och observation. Stukát 

(2005:42) skriver att när man vill nå många respondenter kan frågeformulär vara att 

föredra.   

Frågorna i enkäten är både öppna frågor och raka ja och nej- frågor. En fördel med 

enkät är enligt Stukát (2005) att man slipper intervjuareffekten, vilket betyder att 

respondenten omedvetet kan styras av den som intervjuar och likaså den som 

intervjuar är omedveten om att den styr respondenten. Vi ville att respondenterna 

skulle känna sig trygga i att ge sina egna svar och åsikter, utan att behöva ge ”rätta 

svar” till oss.  Nackdelen, som vi ser det med att använda sig av enkäter är att vi inte 

är närvarande för att ge direkta svar på funderingar kring frågor, och att frågorna 

därmed kan misstolkas.   

3.2. Etiska ställningstaganden 

Genom att vi tillsammans med enkäten också lämnade ut ett missiv brev till 

respondenterna upplystes de om att deltagandet var frivilligt, anonymt, vad syftet var 

med enkäten samt att informationen endast kommer användas till denna uppsats. 

Telefonnummer till oss som ansvariga för undersökningen lämnades även med denna 

till respondenterna, för att kunna tyda ut eventuella oklarheter kring enkäten. Allt 

enligt Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets etikregler (HSFR).  

3.3. Urval 

För att samla information till arbetet valde vi att personligen lämna ut enkäter till 6 

stycken olika förskolor och till 2 skolor. De enkäter som lämnades till skolan var 

riktad till pedagoger som arbetar i förskoleklass. Personerna som besvarat enkäten 

var alltså förskollärare, fritidspedagoger eller lärare för de tidigare åren. Vi valde att 

lämna ut enkäterna i samband med vår VFU (verksamhetsförlagd utbildning) då vi på 
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så vis även fick en personlig kontakt med personerna, vilket underlättar arbetet att få 

enkäterna besvarade.  

Av sammanlagt 18 stycken pedagoger svarade 11 på enkäten, bortfallet blev då 7 

stycken. Detta påverkade troligtvis inte resultatet då vi fått in svar från totalt 8 

förskolor och skolor. Vi ville främst se hur man arbetar med musik på olika sätt och 

troligtvis arbetar man ganska lika på en och samma förskola. Genom enkäterna ville 

vi få fram hur man arbetar med musik på förskola och i förskoleklass, hur pedagoger 

ser på begreppet musik samt om de anser att användandet av musik kan vara 

språkutvecklande. Nedan följer även en tabell över respondenterna i vår 

undersökning.  

 

 

 

Kön 

 

År inom yrket 

 

          Utbildning 

 

Nummer 

Kvinna 5           Barnskötare 11 

Man 15           Fritidspedagog 10 

Kvinna 4           Lärarutbildning 9 

Kvinna 27           Förskollärare 8 

Kvinna 20           Fritidspedagog 7 

Kvinna 0,7           Förskollärare 6 

Kvinna 13           Fritidspedagog 5 

Kvinna 30           Barnskötare 4 

Kvinna 21           Förskollärare 3 

Kvinna 17           Barnskötare/Förskollärare 2 

Kvinna 3           Förskollärare 1 

 

3.4. Genomförande 

Enkäternas utformning och frågor bearbetades under flera veckor för att skapa en 

enkät som överensstämde med arbetets forskningsfrågor. Med hjälp av 

forskningsfrågor och läroplan utformades några av frågorna. Andra frågor skapades 

genom forskningsfrågorna och våra egna erfarenheter och diskussioner. Olika 

metodböcker, bland annat Stukat (2005), styrde också utformningen av enkäten. Vi 

diskuterade frågorna tillsammans med vår handledare och lät även några personer 
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(en lärarstuderande, en förskollärare samt en person som inte är verksam inom 

skolan) läsa igenom enkäten och ge sina synpunkter och synliggöra oklarheter, 

därefter kunde en slutgiltig enkät skapas.  Tre veckor före inlämning av enkäten 

överlämnades de personligen till respondenterna, då vi tror att det personliga mötet 

ger ett högre deltagande. Med enkäten lämnades även ett missivbrev där studien 

beskrevs och respondenternas rättigheter uppgavs, här uppgav vi även våra 

kontaktuppgifter för frågor. Vi lämnade enkäterna med ett för- frankerat brev, för att 

underlätta inlämnande av enkäterna. Några dagar före inlämning tog vi kontakt med 

kontaktpersoner på förskolorna för att påminna om datumet. När enkäterna var 

insamlade kategoriserades frågorna i en matris för att strukturera upp svaren. 

3.5. Tillförlitlighet 

Fördelen med enkät som undersökningsmetod är att respondenten tillåts vara helt 

anonym, vilket kan innebära att svaren som ges kan bli mer tillförlitliga, efterson 

respondenten inte behöver känna krav på ett ”rätt” svar. Trots detta är vi medvetna 

om att det kan ske att respondenten ändå vill framställa sitt eget arbete i bästa dager. 

Frågorna som ställdes i enkäten var väl genomtänkta för att vara tydliga och 

relevanta, men trots detta finns det risk för misstolkningar hos respondenterna. 

Designen av enkäten, som var en enkät med mestadels frågor som krävde utförliga 

svar, kräver att respondenterna har motivation till att svara, vilket kan ha påverkat 

deltagandet i undersökningen.  För att skapa motivation överlämnades enkäterna 

genom personliga möten och ett missivbrev tillsammans med enkäten.  Då vi inte vet 

i vilket sammanhang enkäterna besvarades, så kan yttre störningar ha påverkat 

respondenternas svar på enkäterna.  

   Antalet respondenter uppgick till 11 stycken, fördelade på 8 olika förskolor och 

förskoleklasser. Gruppen respondenter var relativt liten, men spridd på många olika 

förskolor och förskoleklasser, vilket ökar reliabiliteten för undersökningen.  
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4. Resultat 

4.1. Matris 

P 

E 

D 

A 

G 

O 

G 

 

1. Vad 

innefattar 

begreppet 

musik enligt 

dig? 

2. Hur 

använder du 

musiken på 

arbetsplatsen

? 

3. Är 

musiken 

viktig på 

förskolan? 

4. Tycker 

du din 

kunskap 

ger dig 

trygghet i 

användand

et av 

musik? 

5. Var har 

du fått dina 

musikkuns

kaper 

ifrån? 

6. På vilket 

sätt anser 

du musiken 

kan främja 

barns 

utveckling? 

7. Anser du 

att musik 

kan hjälpa 

barn i deras 

tidiga 

språkutv. 

Hur? 

8. Känner du 

dig trygg i att 

använda 

musik som 

språkutveckl

ande? 

 

1 

Sång, dans, 
rytmik, 
instrument, 

tradition, 
kultur. 

Instrument i 
sångsamling. 
Gjort egna 

maracas med 
barnen.  

Ja. Innefattar 
så många 
moment som 

hjälper 
barnen i deras 
utveckling. 
Barn med 
annat moders-
mål el. språk-
svårigheter 
kan få ökat 

ordförråd och 
bättre rytm i 
talet.  

I mitt egna 
användande 
ja. Mer 

kunskap om 
att motivera 
kolleger. Inte 
alltid trygg i 
hur jag skall 
utnyttja 
musiken bäst.  

Familj, 
uppväxt, 
praktik, 
arbetsplats.  

Genom ett 
bättre flöde 
och rytm i tal. 

Dans ger 
bättre 
motorik. 
Ordförrådet.  

Ja. Musik och 
rytm finns i 
barnet redan 

innan det är 
fött. Detta kan 
hjälpa barnet att 
utvecklas 
språkligt.  

Vill mer än jag 
kan. Bör 
använda den 

men vet inte 
hur.  

 

2 

Upplevelse, 
lek, alvar, 
glädje, lärande, 
intryck, uttryck, 
färger, känslor.  

Sånger Ja. För att 
”knyta ihop 
säcken” för 
lärande 
eftersom 
vissa lär 
”bättre” med 

hjälp av 
musik.  

Nej. Är inte 
musikalisk. 
Använder 
instrument för 
lite.  

Familj, 
uppväxt, 
kompisar. 

Eftersom 
musik är både 
kroppslig och 
sinnelig 
hjälper den 
till att skapa 
helhet och på 

så sätt hjälper 
den till att 
fånga barns 
utveckling.  

Ja. Genom 
ramsor, talet, 
känslor, bilder, 
lyssna, 
återberätta.  

Nja. Genom 
ramsor och 
sånger värre 
med rytm.  

 

3 

Glädje, 
gemenskap, 
rörelse, 
koordination, 
kroppsuppfattni

ng, samspel, 
motorik, språk, 
social och 
emotionellt 
samspel, 
demokrati, 
motion. 

 

 

 

 

 

 

Dagligen. 
Samlingar – 
spelar 
instrument. 
Gymnastiken - 
rörelse. 

Sång och rytm.  

Ja. Barnen får 
ut så mycket 
utav det som 
står på fråga 
1.  

Ja, i nästan 
alla moment 
under dagen.  

Familj, 
uppväxt.  

Se fråga 1.  Med rim och 
ramsor, 
upprepning, 
kontinuitet, 
rytm, takt, 

tonläge (starkt 
och lågt).  

Absolut. Musik 
är 
språkutveckling 
både med barn i 
grupp och 
enskilt.  
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P 

E 

D 

A 

G 

O 

G 

 

1. Vad 

innefattar 

begreppet 

musik enligt 

dig? 

2. Hur 

använder du 

musiken på 

arbetsplatsen

? 

3. Är 

musiken 

viktig på 

förskolan? 

4. Tycker 

du din 

kunskap 

ger dig 

trygghet i 

användand

et av 

musik? 

5. Var har 

du fått dina 

musikkuns

kaper 

ifrån? 

6. På vilket 

sätt anser 

du musiken 

kan främja 

barns 

utveckling? 

7. Anser du 

att musik 

kan hjälpa 

barn i deras 

tidiga 

språkutv. 

Hur? 

8. Känner du 

dig trygg i att 

använda 

musik som 

språkutveckl

ande? 

4 Glädje där man 
får med 
barngruppen. 
Rörelse.  

Varje dag. Sång 
vid samling, 
sångträffar med 
andra 

avdelningar. 
Röris.  

Absolut. Den 
sprider glädje 
där alla vågar 
sjunga och 

röra sig. 
Musik är 
också 
språkträning.  

Är inte bra på 
att sjunga 
men kan visa 
barnen att det 

går bra ändå, 
bara att våga.  

Frivillig kurs.  Utveckla 
språket, 
känna lusten 
att sjunga och 

röra sig. 
Träna fin och 
grovmotorik.  

Absolut.  Ja, tillsammans 
med hela 
arbetslaget.  

5 Sång, rytmik, 
avslappning, 
glädje, rörelse.  

Ja. Vi sjunger 
och spelar 
tillsammans. 
Lyssnar på 
musik. 
Gymnastiken, 

rörelse, dans, 
avslappning.  

Ja. Musik är 
ett verktyg 
för inlärning 
och njutning, 
harmoni, 
glädje.  

Nej jag 
behöver lära 
mig använda 
mer musik, 
mer kunskap 
om 

instrument, 
sånger mm.  

Utbildning.  Lusten att 
lära.  

Ja. Med hjälp 
av musik leka 
och ord och 
texter. Använda 
sig av 
instrument för 

t.ex. klappa 
stavelser.  

Nej. Arbetar för 
lite med musik 
som 
språkutvecklan
de verktyg. 
Men fångar 

tillfället, 
behöver bara 
bli mer 
medveten om 
hur.  

6 Sång, 
instrument, 
rörelse, 
språkutveckling

, upplevelser, 
gruppstärkande, 
samhörighet, 
glädje, känslor.  

Varje dag. 
Samlingen. 
Olika sånger 
tillsammans 

med rörelse, 
spontan 
aktivitet, 
instrument och 
utforskar 
tillsammans, 
dansar och 
sjunger.  

Mycket 
viktigt för 
språkutveckli
ngen, lärande, 

självkänsla, 
identitet. 
Gruppstärkan
de, 
känslouttryck, 
kulturella 
upplevelser, 
glädje.  

Ja. Men 
skulle behöva 
mer.  

Utbildning, 
frivillig kurs, 
kolleger. 

Främjar 
språkutveckli
ngen, fonetik, 
betoningar, 

ljudning, 
språkets 
melodi. 
Främja 
självkänslan. 
Tillägna sig 
och ge 
uttryck för 
olika 
kunskaper.  

Ja. Se fråga 6. 
Fonetik, 
betoning, 
ljudning, 

språkets 
melodi, sätta 
ord i 
sammanhang, 
sätta ord i 
relation till 
rörelser, befästa 
kunskaper, 
ökad förståelse, 

upprepning, 
övning.  

 

 

Ja, mycket.  

7 Glädje, 
gemenskap, 
språklig 
utveckling. 

 

 

 

 

  

Musiklekar, 
danslekar, 
musikstunder 1 
ggr i veckan. 

Ja. Ett bra sätt 
att uttrycka 
sig på och 

utveckla sitt 
språk, föra 
vidare vårt 
musikarv.  

Nej. Mer 
kunskap i 
utbildningen 

och 
studiedagar i 
ämnet.  

Kollegor och 
litteratur.  

För att hitta 
”sitt” sätt att 
uttrycka sig. 

För att barnet 
ska utvecklas 
och bearbeta 
erfarenheter.  

Ja, barn lär sig 
genom 
rytmiken i rim, 
ramsor, musik.  

Nej.  
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P 

E 

D 

A 

G 

O 

G 

 

1. Vad 

innefattar 

begreppet 

musik enligt 

dig? 

2. Hur 

använder du 

musiken på 

arbetsplatsen

? 

3. Är 

musiken 

viktig på 

förskolan? 

4. Tycker 

du din 

kunskap 

ger dig 

trygghet i 

användand

et av 

musik? 

5. Var har 

du fått dina 

musikkuns

kaper 

ifrån? 

6. På vilket 

sätt anser 

du musiken 

kan främja 

barns 

utveckling? 

7. Anser du 

att musik 

kan hjälpa 

barn i deras 

tidiga 

språkutv. 

Hur? 

8. Känner du 

dig trygg i att 

använda 

musik som 

språkutveckl

ande? 

8 Glädje, sång, 
rytmik, språk, 
gemenskap. 

Vi sjunger varje 
dag. 
Barnsånger 
Gärna med 

rörelser. Vi 
tränar språket 
och begrepp 
och kropps-
uppfattning. Vi 
lyssnar också 
på musik på 
CD skivor. 

Barnen dansar 
och sjunger 
med. 

Ja! I musik, 
sång och 
rörelse kan du 
nå alla 

oavsett ålder, 
kön, 
språkutveckli
ng och 
mognad. 

Jag tror att 
alla använder 
sig av musik 
på sin egen 

nivå och 
anpassar sig 
också efter 
barnens 
intressen. 

Familj/Uppvä
xt 

 

Genom musik 
lär vi oss 
begrepp, 
kroppsuppfatt

ning, 
koncentration
, samspel. 

Att lära sig 
sånger gör att 
barnen skapar 
förståelse för 

ordens betyd-
else och förstår 
olika 
sammanhang 
som annars kan 
vara svåra att 
förstå. Att lära 
sig en melodi 

skapar glädje 
och orden 
kommer med 
på köpet.  

Musiken är ett 
bra 
språkverktyg 
när det gäller 
barn.  

 

9 Sånger, ramsor, 
rörelse.  

Övar in en sång 
varje vecka 
som barnen 
visar upp för 
arbetslaget. 
Massage med 

lugn musik. 
Samma musik 
vid lunchen.  

Absolut. 
Avslappning, 
öva minnet 
genom att 
lära sig en 
text, röra på 

sig, disco, 
musikstopp. 

Absolut. 
Använder det 
så mycket 
som möjligt. 
Skulle dock 
vilja se mer 

av det i 
lärarutbildnin
gen. Att lära 
sig ett 
instrument 
ex.  

Familj, 
uppväxt. 

Dans och 
rörelse får 
barnen att 
lära känna 
sina kroppars 
möjligheter/ 

begränsningar
. Se även 
fråga 2 och 3.   

Egna sånger 
och ramsor kan 
verkligen 
hjälpa barnen i 
deras tidiga 
språkutv. De 

bygger upp 
ordförråd och 
lär sig uttal 

Absolut. Se 
fråga 4.  

10 Sånger, dans, 
ramsor. 

Musik vid 
maten, övar in 
sånger som vi 

uppträder med, 
ramsor, idrotten 
vid avslappning 
mm.  

Ja. För att få 
med barnen. 
Det blir 

roligare. Bra 
för 
motoriken.  

Ja. Jag älskar 
att sjunga. 
Lever efter 

ordspråket 
”skogen 
skulle vara 
väldigt tyst i 
fall bara den 
bästa fågeln 
sjöng”.  

Familj, 
uppväxt.  

Dans och 
rörelse är bra 
för deras 

motorik och 
kroppsuppfatt
ning. Sången 
med text bra 
för deras 
språkutv.  

Sånger, rim och 
ramsor kan 
hjälpa barnen 

mycket i deras 
tidiga språkutv.  

Ja, men det 
skulle vara bra 
om man 

behärskade ett 
instrument 
bättre.  

11 Sång, rytmik, 
dans, rörelse, 
glädje. 

Sångsamling 
varje dag för 

barnen. Leder 
rytmik och 
rörelsegrupper. 
Popmusik och 
disco. 

Ja, skänker 
gemenskap 
och glädje.  

Ja Kollegor.  Språkutveckli
ngen hjälps 

och att barnen 
vågar mer 
med ökad 
självkänsla. 

Se fråga 6.  Absolut! 
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4.2. Enkät 

Nedan kategoriseras de svar som redogjorts i enkäterna. Vi har valt att använda 

Musiken i förskolan, Musiken som språkutvecklande verktyg samt Pedagogers 

trygghet i användandet av musik som olika kategorier då våra enkätfrågor kan 

sammanfattas bäst på det sättet.  

4.2.1. Musiken i förskolan 

Respondenternas svar har visat sig vara breda, och alla har en vid syn på vad 

begreppet musik innefattar. Ingen av respondenterna har gett en entydig definition 

på vad begreppet musik innebär för dem, utan svaren har bestått av olika sätt att 

uttrycka och tolka musik på. Däremot har alla respondenter i undersökningen 

uttryckt att de ser musiken som en viktig del av förskolans och skolans verksamhet.  

Något som är gemensamt hos många av respondenterna är att de anser att 

begreppet musik innefattar bland annat rörelse och utveckling av koordination och 

motorik. Aktiviteter som nämns är bland annat: Musiklekar, danslekar, disco, 

uppträdanden och sångsamlingar. 

 

Musik är där man får med gruppen. Musik för mig är också rörelse (pedagog 4).  

 

En respondent skriver att musiken är viktig för att man genom den kan nå alla, 

oavsett ålder, kön, språkutveckling och mognad. Andra exempel på vad man uppgav 

som viktigt var att man ser musiken som en glädjespridare som skapar gemenskap. 

Lek och glädje är något som uppnås genom musik enligt fler av respondenterna.  

En respondent uppger även att musiken är viktig för att öva upp minnet. Att man 

genom att lära in en text också lär sig memorera denna. En annan respondent menar 

att musiken kan användas ”för att ”knyta ihop säcken” för lärande, eftersom vissa lär 

bättre med hjälp av musik” (pedagog 2).  

En respondent hävdar att hon inte är bra på att sjunga men att hon ändå gör detta 

för att visa barnen att det ändå går bra. Hon menar att det handlar om att våga och 

det är det hon vill visa för barnen. En annan respondent menar att ”musiken sprider 

glädje där alla vågar sjunga och röra sig” (pedagog 4).  

Gemensamt för alla respondenter är att man sjunger olika sånger med barnen, 

både spontant och i planerade sångsamlingar. Några av respondenterna uppgav även 

att man använder sig av olika instrument inför och tillsammans med barnen.  
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Två utav respondenterna uppger även att de använder musiken i avslappnande syfte 

som exempelvis vid massagestunden eller när de äter. Även vid idrott och i samband 

med avslappning används musiken enligt en respondent.  

 

Vi sjunger och spelar tillsammans, lyssnar på musik. Vi använder musiken vid 

gymnastiken, till rörelse, dans och avslappning (pedagog 5). 

 

4.2.2 Musik som språkutvecklande verktyg 

Gemensamt för alla respondenter är att man ser musiken som ett bra sätt att hjälpa 

barn i deras tidiga språkutveckling. Fler utav respondenterna nämner dessutom rim 

och ramsor som viktiga för barnens språkutveckling. I övrigt nämndes ord som till 

exempel sång, rytmik, dans, instrument, allvar, intryck, uttryck, gemenskap, känslor, 

socialt, demokrati, tradition och kultur som begreppet musik innefattar för dem.  

En av respondenterna talar även om att använda musiken för att utveckla språket 

hos barn genom instrumentala verktyg. 

Man kan självklart använda musik som språkutveckling med hjälp av musik leka med ord och 

texter, använda sig av instrument för t.ex. stavelser, klappa ord (pedagog 5). 

En annan respondent nämner andra möjligheter med att använda musik vid 

språkutveckling hos barn i förskolan. 

Fonetik, betoning, ljudning, språkets melodi, sätta ord i sammanhang, sätta ord i 

relation till rörelser, befästa kunskaper, ökad förståelse, upprepning och övning 

(pedagog 6). 

Fler av respondenterna uppger även att musiken är ett lustfyllt sätt att lära och en av 

dem hävdar att man genom att lära sig en melodi skapar glädje och att orden kommer 

med på köpet.  

Hur musiken kan vara utvecklande i övrigt menar pedagogerna att den kan främja 

barns utveckling genom att skapa helhet (pedagog 2), utveckla ett bättre flöde och 

rytm i tal (pedagog 1), ger lust att lära (pedagog 5), att den skapar ett personligt sätt 

att uttrycka sig, för att barnet ska utvecklas och bearbeta erfarenheter (pedagog 7), att 

musiken främjar barns självkänsla (pedagog 6) samt att språkutvecklingen hjälps och 

att barnen vågar mer med ökad självkänsla (pedagog 11).  
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4.2.3. Pedagogens trygghet i användandet av musik som en 

språkutvecklande aktivitet 

Endast två av elva respondenter uppger att dess kunskaper om musik som 

uttrycksmedel kommer från utbildningen. Övriga uppger att de fått största delen av 

sina Musikkunskaper från Familj och uppväxt, kolleger, vänner, och två av 

respondenterna uppger att kunskaperna kommer från en frivillig kurs.  

Sex av elva respondenter uppger att de känner sig trygga i att använda sig av musik 

som språkutvecklande verktyg i sitt yrke. En utav respondenterna uppger sig känna 

sig trygg, tillsammans med hela arbetslaget. Dessutom uppger en respondent att hon 

känner sig trygg i användandet av musik som språkutvecklande verktyg men att hon 

gärna skulle vilja behärska ett instrument bättre än idag.  

Två respondenter uppger att de inte alls känner sig trygga i att använda musiken i 

språkutvecklande syfte och en utav dem säger att hon ”arbetar för lite med musik 

som språkutvecklande verktyg”. Däremot menar respondenten att hon kan fånga 

tillfället men att hon måste bli mer medveten om hur hon ska fånga tillfällen när de 

uppstår.  

 Resterande tre respondenter är lite svårtydiga när det gäller deras enkätsvar. En 

utav dem uttrycker att hon vill mer än hon kan och att hon bör använda musiken men 

inte vet hur. En annan respondent svarar ”nja. Genom ramsor och sånger värre med 

rytm”.    En tredje respondent säger att ”Musiken är ett bra språkverktyg när det 

gäller barn”. Men om hon känner sig trygg i användandet av musik som 

språkutvecklande verktyg framkommer inte. 
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5. Resultatanalys  

Här redogörs en analys av resultatet från vår litteraturstudie i förhållande till de svar 

vi fått i vår enkätstudie. 

5.1. På vilket sätt kan musiken vara språkutvecklande i förskola och 

förskoleklass? 

Enligt Strömqvist (2003) är det i samspel med sin omgivning som barn lär sig att 

språka. Flertalet respondenter ser musiken som ett sätt att skapa gemenskap, 

grupptillhörighet, och även glädje. Enligt Antal Lundström (1996) och Jederlund 

(2002) ska språkövningar vara meningsfulla och genom musik kan utveckling ske i 

form av lustfyllt lärande.  

Jernström och Lindberg (1995) anser att man i förskolan bör sjunga ofta och 

mycket. En respondent menar att han älskar att sjunga och att han lever efter 

uttrycket ”skogen skulle vara väldigt tyst om bara den bästa fågeln sjöng”. Jernström 

och Lindberg (1995) menar att man ska släppa fram det enkla och att man inte 

behöver vara någon expert på musik för att använda sig utav det.  

Bjar och Liberg (2003) skriver att barn skapar sig förebilder för språkande i 

samspel med andra, och förebilderna kan ”dra med” barnen och på det viset utvecklar 

barnen sin förmåga att bli accepterade språkande personer. Släpper man fram det 

enkla vågar även barnen göra det vilket också en annan respondent menar. Hon säger 

att hon inte är så bra på att sjunga men att hon ändå gör detta för att barnen ska se 

att det går bra ändå. Jernström och Lindberg (1995) menar också att många hävdar 

att de inte kan sjunga, vilket kan bero på att man tappat lusten för att man inte vågar 

sjunga, men för att hitta tillbaka till lusten bör man sjunga ofta och mycket eller ofta 

och lite (Jernström & Lindberg 1995).  

Samtliga respondenter ser musiken som ett verktyg att utveckla barns språk. 

Enligt bland annat Jederlund (2002), Gottberg (2009), Antal Lundström (1996) och 

Uddén (2004) är musik ett uttrycksmedel som stimulerar barns språkutveckling. 

Inom begreppet musik ansåg flera respondenter att det var just sång och ramsor som 

var viktiga för barns språkutveckling, och att det skulle vara rytmiken i dessa som 

barnen lär sig av.  Jederlund (2002)  menar att experimentera med röst, rytm och rim 

är viktiga delar i den språkliga utvecklingen. Barnet föds i en naturlig rytm och att 

använda sig av denna naturliga rytm stimulerar barnet till goda förutsättningar för 

lärande samt ger lugn och trygghet till barnet. Även Wiklund (2001) belyser 
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betydelsen av sång, rytm och puls för barnets språkutveckling. Hon menar att barn 

använder sig av text och musik i sitt växande.  Uddén (2004) menar att för att 

människan ska kunna ta till sig talspråket behöver det ha en rytmisk bunden form. 

Därför är det bra att använda sig utav rim, ramsor och småvisor då det blir lättare för 

barnet att memorera det muntliga språket genom upprepning och rytmik.    

5.3 Vilken kunskap har pedagoger om att använda musiken i 

språkutvecklande syfte och hur används musiken i detta syfte? 

Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2006) förespråkar skapande 

med olika uttrycksformer och däribland musik. Förtydligandet av läroplanen för 

förskolan (Utbildningsdepartementet, 2006) betonar vikten av att skapa en positiv 

språkmiljö med hjälp av språkande förebilder och samspel i meningsfulla och 

erfarenhetsbaserade processer. Jederlund (2002) pratar om vikten av att man som 

pedagog måste vara medveten och att man skall följa barnets nivå i användandet av 

musik. Om inte musiken används på ett medvetet sätt kan det leda till att musiken 

inte blir språkutvecklande, enligt Jederlund. Engström (2007) anser att det är viktigt 

att barn inte skriker ut sången utan att de ska sjunga och att alla som arbetar inom 

skolan bör fått lära sig att lägga melodier i rätt rytm och tonläge, något han anser 

vara viktigt. Samtidigt uppger fler av respondenterna att de trots utbildning och 

erfarenheter inom yrket inte har tillräcklig kunskap om att använda sig av musik i 

språkutvecklande syfte i förskoleverksamheten. Två respondenter hävdar att de borde 

använda musiken men inte vet hur och en av dem hävdar att hon har tillräckliga 

kunskaper när det gäller ramsor och sånger men att hon inte vet hur hon skall arbeta 

med rytmen.  

Sex stycken respondenter hävdar att de har tillräckliga kunskaper att använda sig 

utav musik i språkutvecklande syfte i förskolan och skolan. Respondenterna 

använder musiken både spontant och i planerade sångsamlingar på förskolan. Även 

användandet av olika instrument förekom på vissa av förskolorna, både inför och 

tillsammans med barnen. Wiklund (2001) menar att man inte ska ”undervisa” i 

musik, utan att man ska vara tillsammans i musik och rörelse och vara öppen för vad 

som händer i nuet och på så sätt inspirera barnen och stärka nuet.  Musiken behöver 

alltså inte ske i särskilda sångsamlingar utan även spontant vilket också verkar ske 

ute i förskolor och skolor enligt de enkätsvar vi fått.  



25 

 

Många utav respondenterna ansåg att musiken var lustfylld och att man genom 

musik uppnår glädje.  Trots att musiken anses vara lustfylld är det många som anser 

att de inte kan sjunga. Men både Bjørkvold (2005) och Jernström och Lindberg 

(1995) tar upp att det är viktigt att sjunga ofta oavsett hur ”bra” man än sjunger.   

 

6. Diskussion och slutsatser 

Vår hypotes var att musik i förskolan hjälper barn att utveckla sitt språk och kan 

skapa ett lustfyllt lärande i förskolan. Ett lustfyllt lärande är viktigt för att skapa 

meningsfulla aktiviteter som utvecklar och stimulerar barns lärande. Att arbeta i 

gemenskap och språka tillsammans med andra stärker barns språkkompetens, vilket 

förbereder barn inför både skola och yrkesliv.  

Studie av litteratur och resultat av enkäter visar gemensamt att användandet av 

musik i förskolan är språkutvecklande för barn. Både respondenter och forskare 

skriver om hur rim, ramsor och visor verkar för språkutveckling. Musik i förskolan 

behöver dock inte alltid leda till språkutveckling (Jederlund, 2002). En förutsättning 

att detta ska ske är att vi utgår från barnen. Musiken kan alltså vara ett 

språkutvecklande verktyg för barn i förskoleåldern, om musiken används på ett 

medvetet sätt och utefter barnens nivå. 

Två respondenter uppgav tydligt att de inte kände sig trygga i att använda 

musiken som språkutvecklande verktyg i förskola och förskoleklass. Tre respondenter 

har svårtydiga svar men vi tolkar även två av dessa som att de skulle behöva mer 

kunskaper i hur man kan använda musiken i detta syfte. Fler av pedagogerna anser 

sig ha för lite kunskaper om hur de kan använda sig av musiken som 

språkutvecklande verktyg och även hur de kan använda musik i vardagen på 

förskolan. Detta visar att lärarutbildningen inte till fullo ger pedagoger kunskap och 

trygghet i att använda sig av musik som språkutvecklande verktyg i förskolan. Musik i 

lärarutbildningen är idag oftast endast en valbar kurs, trots att forskning visar på 

musikens gynnsamma effekter.  Om det är så som Jederlund (2002) och fler utav de 

andra författarna säger, att musiken kan leda till språkutveckling men att det måste 

användas på ett medvetet sätt, anser vi att just detta ”hur” också borde få en större 

plats i lärarutbildningen. Eftersom fler respondenter uttrycker tydligt att de inte har 

tillräckliga kunskaper i att använda sig utav musiken som språkutvecklande verktyg, 

så behövs mer kunskap om detta i lärarutbildningen. Eftersom musiken kan hjälpa 
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barn i deras tidiga språkutveckling vore det väl inte fel att använda musiken i detta 

syfte.  

Musiken används som sagt mer eller mindre i förskolor och skolor och fler 

respondenter menar att de använder musiken både spontant och i planerade 

sångsamlingar. Andra menade att de använde musiken i avslappnande syfte vid 

matstunden eller efter gymnastiken. Vissa använde också instrument med barnen vid 

dessa musikaliska aktiviteter.  Wiklund (2001) menar att inte handlar om att 

undervisa i musik utan att man ska vara tillsammans i musik och rörelse och vara 

öppen för vad som händer i nuet. Musiken behöver därför inte ske i planerade 

sångsamlingar utan även spontant beroende på vad som hänt i ”nuet”. Jederlund 

(2002) menar att barnen föds i en naturlig rytm och att ett användande av en rytm 

och en puls som ligger nära barnets egen skulle skapa lugn och ge trygghet för barnet.  

Wiklund menar alltså här att musiken ska användas både spontant och i planerade 

sångsamlingar vilket även våra respondenter gör. Jederlund pratar om den naturliga 

rytmen som barnen föds med och som skapar ett lugn och en trygghet för barnet. Det 

kan alltså vara så att de förskolor och skolor som använder musiken i avslappnande 

syfte, hjälper barnen att skapa ett lugn och en trygghet. Förskolor och förskoleklasser 

använder musik mer eller mindre vid olika tillfällen, viket i enighet med bearbetad 

litteratur tycks användas på ”rätt” sätt. Spontant och planerat i en avslappnande och 

lustfylld miljö, där barnets egen puls stimuleras. 

I Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2006) står att det är viktigt 

att låta barn få skapa och kommunicera med olika uttrycksformer. Musik innefattar 

flera olika uttrycksformer som kan stimulera barns olika lärstilar.  Gottberg (2009) 

skriver om användandet av helhetspedagogik i förskolan, vilket i likhet med 

Malaguzzis (1994) citat talar för att använda olika uttrycksmedel för att uppnå ett 

samspel mellan sinne och kropp . Paulsen (1994) anser även att barn lär genom hela 

sig, genom både sinne och känsla. I förskolan upplever vi att detta holistiska och 

mångfacetterade arbetssätt finns i högre grad än i skolan, trots att strävansmålen i 

Lpo-94 (Utbildningsdepartementet, 2006) talar för att varje elev skall utveckla sitt 

eget sätt att lära och att eleverna ska få pröva och uppleva olika uttrycksformer.  

Detta tror vi beror på att det i skolan ställs högre krav på teoretiska kunskaper som 

inte direkt förknippas med praktiskt lärande, då tänker vi bland annat på hur de 

nationella proven utformats.  Dewey (2005) talade även han om att arbeta praktiskt 

och att pröva med kroppen för att befästa kunskaper. Respondenterna nämner ord 
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som rytmik, sång, rörelse och känslor, vilket visar på en insikt om musikens 

möjligheter till att låta barnen uttrycka sig på olika sätt i förskolan, i 

överensstämmelse med läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2006). Detta kan 

bero på att det i förskolan fokuseras mer på barnets egen utveckling än som i skolan, 

de kunskaper elever förväntas erövra. 

Förtydligandet av läroplanen poängterar den viktiga uppgiften pedagogerna har 

som vuxna förebilder för barns språkande. Om bara viljan finns, som det också gör 

ute i förskolorna/skolorna, så kan pedagoger förändra mycket. Att de vill använda sig 

av musik är ett steg i rätt rikting. Det verkar bara krävas mer kunskap om hur. Men 

kanske viktigast av allt, vi som arbetar i förskolan får inte se kunskapsbristen som en 

ursäkt till att inte använda oss av musiken, för som många forskare är överens om, så 

utvecklar musik på olika sätt barnens språk, och då är inte pedagogernas musikaliska 

talang det viktigaste.  

”Skogen skulle vara väldigt tyst om bara den bästa fågeln sjöng”. 

7. Vidare forskning 
Under arbetets gång har vi stött på många andra infallsvinklar och frågeställningar 

utöver det vi nu undersökt, till exempel frågor om hur musiken kan stimulera 

språkutvecklingen hos barn med språksvårigheter och hur musiken kan vara till hjälp 

i barns motoriska utveckling. Den undersökning vi nu gjort, uppmärksammar 

pedagogers kunskap kring musik och språkutveckling. Detta skulle kunna utvecklas 

och studeras i större utsträckning, där man även kan undersöka pedagogers kunskap 

om och användandet av de estetiska lärprocesserna, då vi mött pedagoger som 

uttryckt en brist på kunskap kring hur de bör använda musik och estetik på bästa 

sätt. Liknande undersökning kan göras även i grundskolans tidigare år, genom att 

undersöka användandet av musik bland lärare i grundskolans tidigare år. Till följd av 

detta undersöks med fördel även lärarutbildningens prioriteringar av de estetiska 

ämnena. 
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Enkät 

Bilaga 1 

 

Enkätfrågor 

Jag som besvarar enkäten är: 

Kvinna_________Man___________ (kryssa) 

År inom yrket:__________ Utbildning:____________________________ 

 

1. Vad innefattar begreppet Musik enligt dig? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Använder du musik i din vardag på din arbetsplats?  

Ge exempel på Hur du gör. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Tycker du att det är viktigt att använda musik på förskolan? 

Varför/varför inte? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Tycker du att din kunskap ger dig trygghet att använda dig av musik på din 

arbetsplats? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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5. Var har du fått största delen av dina musikkunskaper från?  

     Utbildning     Frivillig kurs      Familj/uppväxt     Annat (Vad?) 

 

 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

 

 

 

6. ”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, 

sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av Leken 

är viktig för barns utveckling och lärande.” (Utbildningsdepartementet, 

2006:6).  

På vilket sätt anser du att musiken kan främja barns utveckling? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

7. Anser du att musik kan hjälpa barn i dess tidiga språkutveckling? Om du gör 

det, på vilket sätt? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Känner du dig trygg i att använda musiken som Språkutvecklande verktyg i ditt 

yrke?  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 


