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Sammanfattning 

Detta examensarbete består av ett utvecklingsarbete i två delar. Den första delen är en rapport av 

en studie med syfte att undersöka hur några pedagoger arbetar med musik som ett 

språkutvecklande verktyg i förskolan och förskoleklassen samt deras syn på musikens betydelse 

för barns lärande och språkutveckling. Materialet består av enkäter och undersökningsgruppen 

består av 27 pedagoger. Undersökningens resultat visar att samtliga pedagoger använder sig av 

sång i det vardagliga arbetet med barn och att pedagogerna medvetet arbetar med sång och ramsor 

för att främja barns språkutveckling. Däremot visar resultaten att musiken som en helhet, det vill 

säga lyssnandet och skapandet, har en mindre betonad roll i förskolans verksamhet. Den andra 

delen av examensarbetet är en ”Idébok i språkutvecklande musikaktiviteter” som innehåller 

musiklekar och musikaktiviteter med syfte att främja den fonologiska medvetenheten som är 

språkutvecklingens grogrund.  
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1. Inledning 

Musiken är en viktig del i människans liv och är något som har funnits i alla kulturer i alla 

tider. Vi utsätts idag för mängder av musik och den används i flera olika sammanhang. 

Forskare påstår att alla vi människor är musikaliska eftersom vi redan långt innan födseln 

upplevt musiken i form av kroppens olika rytmer, ljud och rörelser när vi låg i moderns 

mage. Jag har själv alltid varit musikintresserad, är utbildad musiker och jag har arbetat 

som tvärflöjtist i olika orkestrar. 

     Alla barn idag har erfarenhet av vad musik är och den används mycket i förskolan och 

skolan för att främja barns sociala, språkliga och personliga utveckling. Genom musiken 

får barn uppleva med hela kroppen och använda alla sina sinnen. Dessutom har 

språkforskare studerat sambandet mellan musik och språkutveckling och har kommit 

fram till att det finns fördelar med att använda musik för att främja språkinlärningen. 

     Utifrån tidigare erfarenheter från min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har jag 

sett hur några pedagoger arbetar med musik och att stor vikt läggs på sånger, rim och 

ramsor men inte så mycket på musik som en helhet, det vill säga lyssnande, skapande, 

rytmik och musiklekar. Jag ville därför undersöka hur flera pedagoger arbetar med musik 

för att studera vilken syn pedagogerna har på musik som ett språkutvecklande verktyg.   

     Detta examensarbete består av två delar: en rapport i vilken jag redogör för 

undersökningen om hur några pedagoger arbetar med musik i förskola och förskoleklass 

samt en idébok med språkutvecklande musikaktiviteter. Aktiviteterna är riktade till 

förskollärare och kräver ingen musikkunskap. I idéboken finns vanliga lekar med fokus på 

ljud för att främja den fonologiska utvecklingen men lekarna tränar samtidigt många 

andra färdigheter såsom motoriken, socialt beteende, uttrycksförmåga, koncentration, 

tänkande, tålamod, kreativitet, fantasi och estetik.  

     I läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010) och för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) anges tydligt att musik och sång är två separata 

uttrycksformer vilket innebär att sång inte är en del av musik utan en form i sig och musik 

är en annan form med olika funktioner och tillämpningar. Musik och sång tillsammans 

med rytmik, drama, dans och bild utgör en oerhört viktig faktor för barns utveckling och 

lärande. Många pedagoger förknippar sång med musik och eftersom sång ingår i musik, 

har jag valt att behandla begreppet sång som en del av musik. 

     För att underlätta läsandet har jag valt att använda begreppet förskola för att beskriva 

både förskolans och förskoleklassen verksamhet.  
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1.1. Syfte 

Detta examensarbete behandlar ett utvecklingsarbete som består av en rapport och en 

produkt i form av en idébok med språkutvecklande musikaktiviteter. Av detta skäl har 

arbetet två olika syften.  

     Syftet med rapporten är dels att studera hur några pedagoger använder sig av musik 

som ett språkutvecklande och språkstimulerande verktyg, dels att undersöka hur dessa 

pedagoger tänker kring musikens roll i förskolan och musikens betydelse för barns 

språkutveckling.  

Målet med idéboken och syftet med presentationen av de språkutvecklande 

musikaktiviteterna är att redogöra för praktiska exempel på hur man kan arbeta med 

musik i förskolan och ge förslag och inspiration till pedagoger för att medvetet arbeta med 

musik som ett språkutvecklande verktyg.  

1.2. Forskningsfrågor 

Rapporten utgår ifrån följande frågeställningar: 

♪ Hur arbetar några pedagoger med musik i förskolan? 

♪ Hur tänker några pedagoger kring musikens betydelse i förskolan och dess 

betydelse för barns språkutveckling? 

♪ Vilken är pedagogerna syn på det egna arbetet med musik för att utveckla språket? 

 

2. Litteraturgenomgång 

I den här delen redovisar jag för vad litteratur och forskning säger om språkutveckling hos 

yngre barn med fokus på förskolebarn och barn i förskoleklass (1-6 år). Vidare kommer 

jag att redogöra för kopplingen mellan språk och kommunikation och vad som står om 

musik i styrdokumenten. Det mest omfattande avsnittet handlar om musikens roll i 

språkutvecklingen där jag redovisar på vilka sätt musik kan utveckla språket och hur 

pedagoger kan arbeta med musik för att främja barns språkutveckling.  

 

2.1. Yngre barns språkutveckling 

Språkutveckling har olika stadier enligt utvecklingspsykologisk forskning. Hwang och 

Nilsson (2003:121) förklarar att 90 procent av alla barn säger sitt första ord före 18 

månader och utökningen av ordförrådet går långsamt i början men efter 2 års ålder ökar 
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ordförrådet mycket snabbt och under förskoleåren (3-6 år) sker en dramatisk utveckling 

av språket.  

     Barns språkutveckling kan delas in i fyra aspekter: fonologi, semantik, grammatik och 

pragmatik (Arnqvist, 1993:21). Arnqvist (1993:39) framhäver att fonologin beskriver 

språkljuden och deras funktion i språket. Det handlar inte om bokstäver utan om hur de 

låter, om hur örat uppfattar bokstävernas eller ordens ljud, hur man urskiljer de olika 

ljuden och hur man uttalar dem. Enligt Arnqvist (2009:39) är barns uttalsutveckling nära 

förknippad med den fonologiska utvecklingen. Ju längre barnet kommer i den fonologiska 

utvecklingen, desto mer konsekvent blir uttalet. Språkets melodi, prosodi och rytm ingår 

också i den fonologiska aspekten. Lindö (2009:119) lyfter fram att lyssnandet är grunden 

till barns språkutveckling. Barn skapar sig språkförståelse innan de kan tala, de lyssnar på 

språkljuden och språkets melodi för att vidare kunna producera likadana ljud som hjälper 

dem att kommunicera med omgivningen.  

     Den semantiska aspekten innebär att barn tillägnar sig ordens betydelse och innebörd. 

Enligt Arnqvist (1993:45) kan nya ord läras in med stor lätthet under barns första 

levnadsår och under förskoleåren utvecklas barns ordförråd snabbt och dynamiskt. 

Eftersom barns språkutveckling och omgivningen är starkt förknippade, påverkas barnets 

ordförråd av de ord som omgivningen och särskilt de vuxna använder. Barn betecknar 

begrepp med ord och lagrar information i minnet. De behöver ha samma innebörd i orden 

som omgivningen för att kunna kommunicera med den. 

      När barnen börjar använda flera än ett ord börjar de bygga meningar och det är då 

början på den grammatiska utvecklingen sker. Hwang & Nilsson (2003:162) kallar de 

första konstellationerna av flera olika ord för telegramspråk och de belyser att små barn 

inte behöver ha tydliga regler för hur språket används utan de lyssnar på andra och listar 

ut hur det ska vara. Barns språkliga fel visar hur mycket de förstår och vet om de 

grammatiska reglerna som de runt nio års ålder behärskar fullständigt (Hwang & Nilsson, 

2003:163).  

     Hur man använder språket i samspel med andra är vad pragmatiken innebär, det vill 

säga förmågan att anpassa sitt språk efter den sociala situationen där det används. 

Ladberg (2003:39) framhåller att den pragmatiska skickligheten handlar om hur man 

använder sina språkliga kunskaper, så att kommunikationen fungerar i verkligheten. Vi 

använder olika språkkoder, skriver Bjar & Liberg (2003:18). Beroende på om vad, med 

vem och i vilken situation vi språkar, uttrycker vi oss på olika sätt i de olika språkliga 

sammanhangen.  
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     Talspråksutvecklingen består av två nivåer, den prosodiska och den segmentella, 

observerar Jederlund (2011:139). Författaren belyser att den prosodiska nivån innebär 

musikaliska drag i språket såsom rytm, intonation, fraslängd och betoning det vill säga 

musiken i språket. Den segmentella nivån handlar om olika språkljud som vokaler och 

konsonanter, samt hur de sätts ihop till ord. De prosodiska dragen är grunden till hur vi 

uppfattar och tolkar intryckens emotionella innebörd och de lärs in tidigt. De segmentella 

dragen lärs in efter de prosodiska och det är något som sker under varje stadium av 

språkinlärningen (Jederlund, 2011:139). Med andra ord lärs musiken i språket före 

språkljuden och orden.  

    Arnqvist (1993:69) lyfter fram begreppet språklig uppmärksamhet som ett tidigt 

stadium av den språkliga medvetenheten. Det innebär förmågan att bortse från ordens 

innehåll och istället fokusera på den språkliga formen. Enligt författaren har den språkliga 

uppmärksamheten tre nivåer; den första är att kunna avgöra vilka ord som ingår i en 

mening och vilka som är långa eller korta samt att kunna ange rimord. Den andra nivån 

handlar om att kunna uppmärksamma stavelser och den tredje som är den svåraste är att 

kunna urskilja de olika språkljuden eller fonemen (Arnqvist, 1993:72).  

     Den språkliga medvetenheten handlar om att man fokuserar på ordens form och 

funktion, snarare än på deras betydelse, menar Rydja (2006:5) och förklarar att det 

innebär att lyssna på hur orden låter istället för att tänka på vad de betyder. Den 

fonologiska medvetenheten, det vill säga förmågan att skilja på ljud, behöver tränas 

mycket i förskolan för att främja barns framtida läs- och skrivutveckling. Detta kan inte 

ske utan att träna på den viktigaste sinnen för tal- och språkutveckling, det vill säga 

hörseln.  (Rydja, 2006:6-8). 

 

2.1.1.  Språkutveckling och kommunikation 

Språk är kommunikation och utan språket kan vi inte samspela med andra människor, 

skriver Gottberg (2007:13) och fortsätter att språket ger oss möjlighet att förklara våra 

innersta tankar, känslor och erfarenheter och dela dem med andra. Dessutom är våra 

erfarenheter och upplevelser själva grunden till vårt språk. Vi visar vilka vi är genom 

språket och det hör ihop med vår identitet. Språkutvecklingen för det lilla barnet, enligt 

Gottberg (2007:13), innebär att upptäcka, lära känna, lära förstå och bli en del av sin 

omvärld. 

     Kommunikationen är språkets ursprung och drivkraft. Strömqvist (2003:59) hävdar 

att språkutvecklingen drivs framåt av kommunikativa behov och att barnets samspel med 

sin omgivning spelar en dynamisk roll när barnet bygger upp sin språkkunskap. Lindö 
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(2009:17) påstår att språket gör oss till människor, gör att vi kan kommunicera våra 

tankar och ge oss förmågan att samarbeta med andra.  

     Uddén (2004:46–50) framhåller att människans medfödda förmåga att härma och 

bemöta rörliga impulser i form av ljud och rörelser är grunden för hennes kommunikativa 

förmåga och hennes och inlärningsförmåga. Författaren betonar vikten av att kunna 

uttrycka sig så tydligt så att andra människor förstår vad man säger för att kunna 

kommunicera med sin omgivning och kunna passa in i en kultur.  

     Barn utvecklar sin språkliga kompetens tillsammans med vuxna och andra barn i 

samspel där barnets erfarenheter och förmågor tas tillvara, skriver Lindö (2009:72–83). 

Eftersom tryggheten är, enligt författaren, grogrunden för att vilja kommunicera, är det 

viktigt att skapa en varm relation med barnen, belöna deras framsteg, göra mycket 

tillsammans med barnen, stärka deras självförtroende och självständighet, vara 

närvarande i samspelet, uppleva saker tillsammans samt beskriva och förklara vad man 

gör och känner. 

 

2.2. Musikens betydelse 

Musiken är konsten av ljud där ljudet är det medel genom vilket man uttrycker sin inre 

värld. Musik är en väsentlig del av mänsklig kultur och en del av vår vardag. Den är index 

för vårt kulturella utrymme och ett internationellt språk, en form av mänsklig 

kommunikation. Gottberg (2009:8) menar att identiteten och självkänslan prövas genom 

musiken. Musik stärker alla känslor, även dem vi kanske inte ens har ord för.  

     Barn har en medfödd tendens till musik precis som till leken. De sjunger egna sånger, 

antingen inlärda eller spontana. De har en naturlig benägenhet att sjunga och leka och de 

aktiviteterna utgör en viktig del av deras fysiska, mentala, emotionella och sociala 

utveckling (Jederlund, 2011:119).  

     Även innan vi föds utgör ljud och rytm källor till stimulans och kunskap om världen 

(Riddersporre, 2012:22). Fostret hör mammas hjärtljud och känner skillnader mellan 

lugnet och förändringen, tystnad skiljs från ljud och tal från musik. Riddersporre hävdar 

att många barn kommer till världen med stor erfarenhet av musik. Livets första lekspråk 

är både metriskt och harmoniskt, skriver Uddén (2004), precis som musik. Det 

spädbarnsriktade språket har rytmiska likformigheter och variationer, dynamik, volym, 

klang och melodiska tonfall (Uddén, 2004:48). 

     Fagius (2001:45) anser att musik är mångfacetterad, att den kan låta på många olika 

sätt och att vi lyssnar med skilda attityder på olika slags musik. Författare tyder att vi 

lyssnar olika noggrant och vi är olika intresserade av en och samma musik vid olika 
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tillfällen. Våra olika sätt att lyssna vid olika situationer, enligt Fagius, handlar om att 

hjärnan är aktiverad på olika sätt. När man lyssnar på musik finns det många 

komponenter som man kan uppmärksamma, såsom melodier, harmonier (ackord), 

samklanger, tonlängd, rytm och tonhöjder (Fagius, 2001:45–46). 

          Musik, spontansång och skapande lek har stor betydelse när det gäller att skapa form 

och struktur i barns tillvaro, skriver Bjørkvold (2005:42) och fortsätter att de musiska 

rötterna från spädbarnstiden, det vill säga de tidiga vokaliseringar samt rytm och melodi 

i deras försök att använda rösten för att kommunicera, ligger till grund för den fortsatta 

identitetsutvecklingen. 

     Att musik väcker känslor är ett väletablerat faktum och något som har varit välkänt för 

kompositörer sedan århundraden (Fagius, 2001: 106). Fagius (2001:110) belyser att glädje 

oftast uttryckts med snabbt tempo, måttlig till stark ljudnivå och variationer mellan långa 

och korta toner, medan ett långsamt tempo tillsammans med mjuka toner och låg ljudnivå 

uttrycker sorg. På samma sätt kan olika känslor väckas av att lyssna på olika slags musik.  

     Fagius (2001:13–36) anser att alla människor berörs av musik och alla har något 

förhållande till musik. Vi är alla lyssnare eftersom musiken finns överallt. Musik 

förekommer i någon form i alla kända mänskliga kulturer och alla människor oavsett 

musikalisk träning har förmåga att njuta av musik i någon mening. 

 

2.3. Musik och språkutveckling 

Jederlund (2011:119) framhåller att sångens beståndsdelar, det vill säga röstklang, 

tonhöjd, melodisk form och rytm, finns redan hos spädbarn och att sången kommer före 

talet. Sången utgör den mest naturliga beröringspunkten mellan musik och språk 

eftersom båda två möts i sången, framhåller Jederlund (2011:62) och menar att en sång 

lagras i minnet lättare än enbart en melodi eller enbart en text.  

     Musiken är, enligt Antal-Lundström (1996), en mänsklig kulturkod, ett internationellt 

språk för alla människor. Liksom andra språk, har musiken olika stilar och dialekter. Den 

är en akustisk kommunikationsform där meddelandet förmedlas av ljud på samma sätt 

som i det talade språket och därför finns det ett starkt samband mellan å ena sidan 

kunskapen i att tala, läsa och skriva och å andra sidan musikaliska färdigheter (Antal-

Lundström, 1996:107–108).   

     Jederlund (2011) betonar vikten av den prosodiska utvecklingen, det vill säga musiken 

i språket för barns språkutveckling. Den är fundamental för att barn ska kunna höra, 

förstå och själva producera sammanhängande tal. Författaren förklarar att förmågan att 

avkoda det talade språket, språkförståelsen och produktionen av längre yttranden och 
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sammanhängande tal kan förhindras om den prosodiska utvecklingen är svag. I skapande 

lek sammansmälter barnen talspråk, kroppsspråk, musikspråk och bildspråk till en 

musisk helhet som uttrycker barnets alla upplevelser (Jederlund, 2011:150–151). 

     Ökad fonologisk medvetenhet i förskoleåldern anses allmänt öka chanserna till god 

läsutveckling, anser Jederlund (2011) och betonar vikten av en lekfull tidig stimulering av 

den fonologiska medvetenheten. En fonologisk stimulans i form av ljudlekar och andra 

lyssnande aktiviteter anses med andra ord vara nödvändig för barns språkutveckling. Att 

känna igen och minnas språkljuden och att kunna knyta an till egna sinnesintryck, 

symboler och motoriska aktiviteter utgör en viktig aspekt av språklig medvetenhet 

(Jederlund, 2011:165–166). Antal-Lindström (1996:108) anser vidare att man inte kan 

tala och skriva utan en utvecklad akustisk perception och ljuduppfattning och därför har 

de musikaliska färdigheterna stor betydelse för barnens kommunikationsförmåga.  

     Lyssnandet är med andra ord en grundläggande aspekt i barns språkutveckling. 

Söderman (2012:49) anser att lyssnandet bör vara en central del av förskolans musikaliska 

verksamhet. Förskollärarna behöver inte vara notkunniga eller kunna spela något 

instrument, enligt författaren, utan de bör vara medvetna om hur musiken främjar språket 

och arbeta aktivt med musikaktiviteter. Uddén (2004:116) instämmer att lyssnandet och 

den motoriska mognaden (när barn kan kontrollera kroppens rörelser) har avgörande 

betydelse för utvecklingen av en god läs- och skrivförmåga. Hon framhäver att barn måste 

få möjlighet att öva sitt tonhöjdslyssnande och sin röstkontroll på samma sätt som de övar 

sin motoriska och rytmiska kontroll. En förutsättning för allt lärande är enligt författaren 

att kunna lyssna och uppmärksamma och av detta skäl är det oerhört viktigt att som 

pedagog utgå från ljudmiljöns kvalitet och vården av barns hörselhjärna.  

     Pramling Samuelsson m.fl. (2011:102) skiljer mellan lyssnande, som en aktiv handling 

och hörande, som en passiv handling. Hörandet sker av sig självt byggt på den 

förutsättningen att vi har fungerande öron. Författarna betonar vikten av att göra 

musiklyssnandet till en aktivitet som tränar förmågan att klarlägga intryck av musik, att 

prata med barn om vad de hör och be dem beskriva eventuella inre bilder. Pedagogen 

behöver således veta vad man ska rikta barns lärande och uppmärksamhet mot och hen 

behöver kunna skapa en dialog med barnen för att utveckla deras tankar (Pramling 

Samuelsson m.fl., 2011:141). Även Arnqvist (1993:74) anser att ljudlekar, rytmiska lekar, 

musiklekar samt språklekar med rim och ramsor främjar den språkliga medvetenheten 

hos förskolebarn och blir en stark grund för deras språkutveckling.  

     Genom att sjunga stimulerar vi bl.a. rytm- och melodikänsla, påstår Uddholm 

(1993:58), vilket är bärande element för talförmåga och läsförståelse. Det är väsentligt att 
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uppmuntra barn att sjunga mycket för att undvika framtida problem med uttal eller 

läsning, skriver författaren och menar att alla som kan prata även är kapabla att sjunga. 

Uddholm (1993:59) förklarar att det viktigaste för en pedagog är att vilja sjunga, inte hur 

hen sjunger. Icke desto mindre är konsten att lyssna så viktig att den kan ses som en grund 

för sång, skriver Holmberg (2012:125). Lyssnandet utgör med andra ord en förutsättning 

för viljan att sjunga. Författaren tyder att sång ofta har en reproducerande karaktär på 

förskoleverksamheten, pedagogen sjunger och barnen förväntas lära sångerna för att 

sedan kunna sjunga med. Det är sällan, enligt Holmberg (2012:127), som sjungandet har 

en undersökande, improviserande eller skapande karaktär och det händer inte ofta att 

barn leker med sin röst på ett uttryckande och skapande sätt. Sången bör vara både 

reproducerande och utmanande, påstår Holmberg (2012:133). Hon lyfter också fram att 

det finns en känd sångrepertoar på de flesta förskolorna och att barnen erbjuds att sjunga 

i princip samma sånger trots att barnen kommer till förskola med skilda erfarenheter.  

         Dahlbäck (2011:65) menar att både språk och musik kan användas för att uppleva, 

förstå, uttrycka och lära. Musikaliska och språkliga förmågor kan ständigt utvecklas och 

det finns måttligt med språkligt och musikaliskt material i en sång att arbeta med. Det 

finns ord och meningar att samtala runt, man kan läsa texten rytmiskt och sjunga den 

tillsammans med alla barn. Hon tyder också att sånger är bra att använda eftersom de 

bygger på stavelser i rytm och melodi vilket är lättare för barn att urskilja än fonem i ord.  

     Antal-Lundström (1996:113) instämmer i att musikaliska övningar är viktiga, inte bara 

för att hjälpa barnen att förstå musiken utan också för att ge dem en säkerhet i deras 

språkliga kommunikation. Hon menar att en viktig del i språkundervisningen är förståelse 

för ljudens grundelement och deras egenskaper. När de små barnen övar upp den 

akustiska perceptionen och den medvetna ljudiakttagelsen med hjälp av musikövningar 

har de möjlighet att nå en bra läs- och skrivnivå i framtiden. En medveten musikalisk 

stimulans kan utveckla, enligt Antal-Lundström (1996:122), förmågan att särskilja 

språkets ljudelement såsom höjd, längd, tonstyrka, tempo och intensitet samt förmågan 

att uppfatta ljudkombinationer och olika akustiska fenomen.  

     För att gradvis tillägna sig vuxenlivets kommunikativa språk måste barn få stöd av sin 

omgivning, skriver Uddén (2004:109). Hon hävdar att barn bör i förskolan och skolan få 

medveten musikalisk lekstimulans för att stärka sitt talspråk. Emellertid är det viktigt hur 

man använder musiken för att främja barns utveckling. Enligt Uddén (2004:109) är inte 

inlärningen av vissa sånger och rörelsevisor som är målet för verksamheten utan det är 

själva kunskapstillväxten, vilket lättare kan nås med musiska och logiska redskap. 

Musiken utgör med andra ord ett medel för lärande. En likartad uppfattning har Antal-
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Lundström (1996:145) som anser att musikaktiviteter kan hjälpa barn att fördjupa sina 

intellektuella färdigheter och få en positiv inställning och en stark vilja att lära sig.  

    Jederlund (2011:16) hävdar att man skapar rika möjligheter till personligt och socialt 

lärande och utveckling i en lustfylld form när man börjar bemöta musiken som språk, 

känsla, personligt uttryck, röst-ljud-rörelse och social gemenskap, Gottberg (2009:32) 

förklarar varför musiken är angelägen i förskolan och skolan. Musiken är enligt Gottberg: 

 öppen för alla oavsett språk, handikapp eller ålder 

 ett av människans uttryckssätt 

 ett medel för att skapa samarbete, gemenskap och gruppdynamik 

 ett sätt att erövra kunskap och ett pedagogiskt hjälpmedel för kunskapsförmedling 

 ett sätt att skapa inlevelseförmåga, solidaritet och förståelse 

 ett sätt att främja fantasi och kreativitet 

 en konstupplevelse 

 

2.4. Att arbeta med musik för att utveckla språket 

Vesterlund (2003:19) redovisar tre möjligheter att arbeta med musik för att utveckla 

språket. Det första är att endast arbeta med sången och kroppen där man sjunger och 

spelar på kroppen såsom att klappa händer, klappa på bröstet, på låren, på magen, klappa 

med händerna i kors på låren, stampa med fötterna, gnida händerna mot varandra med 

mera. Den andra möjligheten är att ackompanjera musiklekar eller sång på något 

instrument (oftast rytmikinstrument såsom trumma, maracas, bjällror o.s.v.). Här arbetar 

man med rytmen i sången, markerar stavelserna och olika rytmiska mönster. Som tredje 

möjlighet använder man inspelad musik både för lyssning eller för att sjunga tillsammans. 

Vesterlund (2003) hävdar att alla möjligheter kan fungera bra och att det viktiga är att 

pedagoger väljer det som de känner sig trygga att arbeta med. Man behöver inte kunna 

spela något instrument som gitarr eller piano utan man kan med bara rösten, kroppen och 

ett öppet sinne dela glädje, vara en förebild och skapa språkutvecklande situationer.  

Musik och rörelse hänger oftast ihop när man arbetar med barn, skriver Vesterlund 

(2003:19–20) vilket är gynnsamt för utvecklingen av motoriken och 

kroppsuppfattningen.  

     Att sjunga för barn, sjunga åt och sjunga med barn är tre nyttiga aktiviteter, menar 

Uddén (2004). Beroende på barnens ålder och utvecklingsnivå finns det olika lämpliga 

sätt att sjunga. När barnet inte kan säga många ord är det bäst att sjunga åt barnet för att 

hjälpa det att rytmiskt organisera ordljud och tonfall. När barn bli äldre och kan prata är 

det lämpligt att sjunga för dem, precis som man läser eller berättar för dem för att senare 

kunna sjunga med dem (Uddén, 2004:122–123). Författaren tyder att det finns många 
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tillfällen i det pedagogiska arbetet att sjunga visor, exempelvis när pedagogerna byter 

blöjor eller kläder på barnen, när barnen serveras mat eller äter frukt, när de ska vila, gå 

på promenader, när de målar och under andra kreativa aktiviteter. Hon anser dock att 

planerade sång eller musikaktiviteter är att föredra eftersom man har möjlighet att bland 

annat samtala med barnen om sångtexterna och arbeta medvetet med musik.  

     Att säga, ropa och sjunga ramsor är ett utmärkt sätt att arbeta med språket och ännu 

bättre om man börjar göra egna ramsor, skriver Vesterlund (2003:37). Tänkandet 

kommer igång och ett nytt språk skapas. Det är fördelaktigt att ha rytmikinstrument i 

förskolan men om det inte är möjligt finns det många alternativ och enkla material runt 

omkring oss för att göra de skapande aktiviteterna roligare och mer språkstimulerande. 

Det kan vara stenar, pinnar, burkar, hinkar, tidningar, lock, klädgalgar, lådor och så 

mycket mer man kan hitta på med fantasins hjälp (Vesterlund, 2003:25–28). 

     Rydja (2006:7) betonar vikten av att i förskolan dagligen arbeta med rim, ramsor, 

lyssna-lekar, musik, sånger och sagor för att stimulera alla sinnen. Genom detta arbete 

kan barn bygga upp sin förståelse av språket på ett lustfyllt sätt. Detta kan leda till en 

positiv språkutveckling och en bra start i livet samtidigt som det bidrar till att förebygga 

framtida läs- och skrivsvårigheter, påstår Rydja (2006:7). 

     Don Lind (2007) förklarar att i sång, spel och danslekar tränas och utvecklas även 

psykisk och känslomässig förmåga, inte bara motorik. Den sociala förmågan tränas också 

på ett speciellt sätt eftersom alla måste börja på samma gång, vänta på sin tur, inte 

överrösta varandra m.m. Barnen gör nyttiga erfarenheter i musikaktiviteterna där språk, 

intellekt och koncentrationsförmåga utvecklas och tränas. En kombination av musik, lek, 

sång och rörelse främjar en utveckling av hela barnet på alla plan (Don Lind, 2007:92). 

     Pedagogens fokusering på musiken som en helhet (inte bara sång utan även lyssnandet 

och skapandet) har en mycket undanskymd plats i förskolor, skriver Still (2011:273) vilket 

beror på att pedagogerna sällan lyssnar aktivt på musik tillsammans med barnen. Oftast 

sjunger pedagogerna barnvisorna utan något instrument och ger inte heller barnen 

möjlighet att spela på rytmik- eller melodiinstrument. Hon påstår att när pedagogerna 

fokuserar på musikens grundelement som lärandeobjekt främjas även språkutvecklingen 

eftersom språk bygger på klangfärg i röster, nyanser, tonlägen och rytm. Ordrytmen 

stödjer och utvecklar barnens förmåga att dela in orden i stavelser vilket påverkar barns 

framtida läs- och skrivinlärning (Still, 2011:274).  

     Musik är till för alla, hävdar Don Lind (2007) och fortsätter att det vore nyttigt med ett 

mindre dömande synsätt hos pedagogerna. Enligt författaren har alla en medfödd 

förmåga att uppleva musik och att sjunga, spela, röra sig och kommunicera via musiken. 
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Däremot kan ett dömande synsätt hindra och hämma ens möjligheter att utveckla sina 

egna uttryck. Ett tillåtande och bejakande förhållningssätt, det vill säga att alla kan sjunga 

och musicera på sitt sätt och att det kan låta olika, förmedlar och främjar mod, 

självförtroende, kreativitet och uttryck (Don Lind, 2007:95–96). Detta överensstämmer 

med Vesterlunds (2003:9–20) uppfattning om hur viktigt det är med att förmedla känslan 

av att duga som den man är och att ge barn stimulans utifrån deras egna förutsättningar 

och villkor. Det gäller för pedagogen att vara öppen och lyhörd för nya idéer och tankar 

och att ta till vara barnens fantasi för att utveckla musiken utifrån deras idéer. Det handlar 

också, som Vesterlund utrycker det, om att pedagogen vågar ”göra bort sig”. 

     Barn har ett grundläggande behov att uttrycka sig musikaliskt, skriver Jederlund 

(2011:200) och det handlar om att låta, spela, sjunga, röra sig, att upptäcka ljuden och 

ljudens möjligheter. För pedagogernas del handlar det att våga pröva och njuta. Jederlund 

(2011:203–216) betonar vikten av att pedagogerna arbetar med ljud, tar in dynamik och 

ljudvariation i sången, sjunger mycket och ofta, använder lyssningslekar, sång- och 

danslekar, härmningslekar, rytmiska lekar, ljudsagor och att de tar vara på barnens 

spontansång för att främja barnens helhetsutveckling. Barnens lust för musiken och 

musikens kraft att beröra är det viktigaste när man arbetar med musik, barn kan vara 

delaktiga i ett gemensamt emotionellt och kreativt flöde, skratta och ha roligt tillsammans, 

skriver Jederlund (2011:233).  

    Dahlbäck (2011:138) framhåller att språket alltid behövs, även när musiken är det 

centrala i lärandet, för att samtala om musik, för att spela och sjunga tillsammans, för att 

lära sig sångtexter och för att prata om det som sker i musiken. Det är viktigt, enligt 

författaren, att barn erbjuds dagliga musikaktiviteter med ett rikt innehåll där många 

kommunikationsformer är möjliga att använda eftersom musik och språk i interaktion 

kan utveckla individuella lärprocesser i en social gemenskap genom pedagogisk 

nyansering (Dahlbäck, 2011:143). Med pedagogisk nyansering menar hon olika 

pedagogiska aktiviteter bland annat musiklekar och språklekar. 

     Slutligen, vill jag lyfta fram Jederlunds förslag (2011:211) att sjunga av hjärtat. 

Författaren hävdar att så länge pedagogen uttrycker glädje och närvaro när hen sjunger 

älskar barnen sången! Barnen kommer aldrig på tanken att värdera sången utan det är 

oftast vuxna som tänker att de inte kan sjunga och föredrar att vara tysta. Men vad 

förmedlar man till barnen då? Vill vi att barnen ska växa upp och bli tysta i stället för att 

sjunga? Uppmaningen till pedagoger är att våga pröva att utforska sin sång tillsammans 

med barn, för det är endast då en positiv sångupplevelse kan bli möjlig (Jederlund, 

2011:211).  
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2.5. Styrdokument 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010) står det att förskolan ska lägga stor 

vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. Innehållet och metoden i förskolans 

strävan att främja barns utveckling och lärande är att barnen skapar och kommunicerar 

med hjälp av olika uttrycksformer såsom sång och musik, drama, rytmik, dans, rörelse och 

bild. Det är förskolans mål att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga 

att förmedla upplevelser, erfarenheter och tankar i olika uttrycksformer.  

     Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11, 2011) ska 

skolan ansvara för att varje elev kan använda och ta del av många olika uttrycksformer 

såsom språk, bild, musik, drama och dans. Musik i grundskolan har sin egen kursplan 

med tydliga mål och det är därför viktigt att i förskoleklassen förbereda eleverna inför 

mötet med musiken som ämne i grundskolan.  

     I båda läroplanerna anges musik, sång och rytmik som separata uttrycksformer. Det 

innebär att musik är en form i sig och den ska bemötas som en helhet, som en enskild 

uttrycksform med olika funktioner.  

 

3. Metod och material 

I detta kapitel följer en beskrivning av metodvalet och hur jag har gått tillväga i min 

undersökning för att samla material. Jag redogör också för urvalet av 

undersökningsgruppen, de etiska ställningstaganden och hur data har bearbetats. 

Slutligen kommer ett avsnitt om hur jag arbetade med skapandet av ”Idéboken i 

språkutvecklande musikaktiviteter”. 

 

3.1. Datainsamlingsmetod 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur några pedagoger arbetar med musik i förskola 

och förskoleklass, vilken syn de har på musikens betydelse för barns språkutveckling och 

om på det egna arbetet med musik som ett språkutvecklande verktyg. Eftersom jag ville 

nå så många pedagoger som möjligt har jag samlat information genom enkäter (Bilaga 2).  

Enligt Tidström & Nyberg (2012:125) syftar enkätundersökningar till att förstå 

uppfattningar, upplevelser och avsikter och det är betydligt enklare att nå många 

informanter särskilt i fall att de finns utspridda över större områden. Ju fler informanter 

man utnyttjar, desto troligare är det att man har nytta av statistiska metoder för att dra 

slutsatser för sin undersökning (Tidström & Nyberg, 2012:120). 
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     Jag har delat ut enkäterna till förskollärare på sex förskolor och fem förskoleklasser. 

Dessutom skickade jag samma enkät som ett webbaserat frågeformulär till förskollärare 

som jag visste hade tillgång till dator för att jag lättare skulle kunna sammanställa deras 

svar. Undersökningsmetoden är lämplig också för att pedagogerna skulle kunna svara när 

det passade dem.   

     Stukát (2005, s.42) hävdar att om man vill generalisera sina resultat och ge kraft åt 

resultaten så är det bästa sättet att arbeta med enkäter där man har möjlighet att få svar 

från en större grupp informanter i jämförelse med intervjuundersökningar. Stukát påstår 

att en fördel med enkäter är att man undviker den omedvetna styrning som en intervju 

innefattar vilket jag anser är viktigt för att informanterna tryggt ska utrycka sina åsikter. 

Nackdelen är dock att man inte kan gå djupare in i frågorna eftersom det inte finns 

möjlighet till följdfrågor som vid en intervju. Däremot har den nackdelen inte en negativ 

påverkan i min undersökning eftersom syftet är att få svar av många pedagoger. 

     Enkäten innehåller både öppna frågor där pedagogerna formulerar sig fritt och ja- eller 

nej-frågor. För att motivera mina informanter har jag valt att ställa sex frågor som inte 

skulle kräva mycket tid att besvara (se Bilaga 2). 

     Enkätfrågorna var formulerade med avsikten att få utförliga svar från informanterna 

som skulle vara relevanta till undersökningens frågeställningar. Därför valde jag att 

använda enkla och tydliga frågor som handlar om hur pedagogerna använder sig av musik 

i sitt vardagliga arbete, varför de anser att musiken är viktig i förskolan, på vilket sätt de 

tycker att musiken främjar barns språkutveckling, deras syn på det egna arbetet med 

musik som ett språkutvecklande verktyg och vilken form av material de använder för att 

välja barnsånger (t.ex. sångböcker) och för att planera sina musikaktiviteter. 

     Av sammanlagt 40 enkäter har jag fått 27 besvarade. Bortfallet blev 13 stycken av vilka 

jag fick 4 stycken tillbaka med anmärkningen att pedagogerna tyckte att de inte hade 

tillräckligt med kunskap när det gäller musik, att de inte kände sig trygga i att sjunga eller 

att de kände sig osäkra på att arbeta med musik. 

 

3.2. Etiska ställningstaganden 

Stukát (2005:130) menar att de flesta undersökningar har någon etisk fråga att arbeta 

med. När man gör en undersökning där människor är inblandande finns det fyra krav som 

bör beaktas: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarna i undersökningen ska 

informeras om studiens syfte och att deras deltagande är frivilligt. Samtyckeskravet 

handla om deltagares rätt att själva bestämma över sin deltagande och att de ska kunna 
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avbryta sin medverkan när de vill. Konfidentialitetskravet innebär att hänsyn ska tas till 

de medverkandes anonymitet och nyttjandekravet betyder att den information som 

inhämtas får enbart användas för undersökningen syfte.  

     Tillsammans med enkäten lämnade jag ut ett missivbrev till informanterna där jag 

presenterade mig, min utbildning och syftet med mitt arbete och min undersökning. 

Dessutom framhöll jag att alla svar skulle ges anonymt samt lämnade mina 

personuppgifter för eventuella frågor eller synpunkter. Alla informanter var informerade 

om att enkätundersökningen gjordes på frivillig basis, att de hade möjlighet att avbryta 

deltagandet och att en påminnelse skulle förekomma en vecka innan sista svarsdagen (se 

Bilaga 1). 

 

3.3. Metod för analys av data 

Efter enkätens sista svarsdag samlade jag alla enkäter och sammanställde svaren i en 

tabell (se Bilaga 3). På så sätt kunde jag se informantens alla svar i en rad och alla svaren 

på samma fråga i en kolumn.  

     Jag har delat in svaren i fyra huvudkategorier som jag ansåg är relevanta i förhållande 

till arbetets frågeställningar och syfte. Nyberg & Tidström (2012:135) framhåller att den 

vanligaste analysmetoden för kvalitativa data är innehållsanalys som bygger på ordnad 

gruppering av text, där man går från enstaka uttalanden till större helheter och 

sammanför flera påståenden under olika grupper. Denna metod har jag följt i 

grupperingen av enkätsvaren. Stukat (2005:138) anser att enkätresultatet bör presenteras 

utifrån undersökningens frågeställningar för att ge redovisningen en klar struktur men 

man behöver inte redovisa allt utan man kan lägga en del som bilaga.  Mot den bakgrunden 

har jag valt att lägga alla svaren som bilaga och sammanställa det centrala innehållet 

under de följande kategorierna. 

     De fyra huvudkategorierna är: 

- Musikens användning i förskola (inklusive användning av musikmaterial) 

- Pedagogernas tankar kring musikens roll i förskolan 

- Pedagogernas syn på musikens betydelse för språkutveckling 

- Pedagogernas syn på det egna arbetet med musik för att utveckla språket. 

Sista frågan i enkäten som handlar om nyttan av en idébok med språkutvecklande 

musikaktiviteter har jag behandlat under nästa avsnitt – ”Arbetet med idéboken”. 
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3.4. Arbetet med idéboken 

Musiken har alltid varit en stor del i mitt liv, jag är utbildad musiker och fick min 

tvärflöjtsexamen 2005. Inom lärarutbildningen har jag gått en kurs i estetiska 

lärprocesser där musiken var en del av kursen. Jag började läsa mycket om musikens 

betydelse för barns lärande och språkutveckling och blev fascinerad av dess funktion både 

som uttrycksform, glädjeskapare, upplevelse och utvecklingsfrämjare. Under den 

estetiska kursens gång upplevde jag att en stor del av mina klasskamrater var osäkra när 

det gäller hur man använder musik med barn i vardagen och de kände att de inte hade 

tillräckligt med kunskap.  

     Idén med att skapa en idébok som skulle innehålla språkutvecklande musikaktiviteter 

kom under utbildningens gång när jag under hösttermin 2011 planerade ett femveckors 

temaarbete med musik som tema. Jag genomförde då under min VFU många 

musikaktiviteter, både sådana som jag själv hade hittat på eller hade lärt mig inom min 

musikutbildning och sådana som jag hittade i böcker eller på nätet. Det finns ett antal 

böcker som handlar om musikanvändning i förskola, en del med fokus på sång som ett 

språkutvecklande verktyg och böcker som presenterar praktiska exempel om hur man kan 

arbeta med musik. Under temaarbetets gång fick jag många frågor av pedagogerna i 

avdelningen angående de musikaktiviteter som jag själv hittat på och att de önskade ha 

dem nedskrivna.  

     Att mitt examensarbete skulle handla om musik och språkutveckling visste jag innan 

sista terminen men när jag fick veta att jag hade möjlighet att göra ett utvecklingsarbete 

som skulle resultera i att frambringa en produkt så var skapandet av idéboken det mest 

passande valet. Jag tvivlade dock på om en sådan idébok skulle vara till hjälp för 

pedagoger eller om de redan hade tillräckligt med material. Jag valde då att omfatta frågan 

om idébokens nytta i min enkätundersökning. De positiva svar jag fick från alla 

informanter utgjorde ett motiv till att fortsätta skriva min idébok utan att tveka.  

     Efter att ha läst litteraturen som anges i delen litteraturgenomgång har jag fått en 

bredare kunskap i frågan om musikens användning för att utveckla språket, särskilt när 

det gäller lyssnandet och dess betydelse för den fonologiska utvecklingen.  

     Undersökningens resultat har visat att pedagogerna i förskolan för det mesta arbetar 

med sång, musik som en helhet (lyssnande och skapande) har en mindre betonad roll och 

lyssnandet sker oftast inte aktivt. Min tanke bakom idéboken var att samla musiklekar och 

musikaktiviteter som tränar den fonologiska medvetenheten på ett roligt och lustfyllt sätt. 

Det handlar om vanliga lekar med fokus på ljud för att öva upp den akustiska perceptionen 

och den medvetna ljudiakttagelsen.  
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     Majoriteten av musikaktiviteterna är mina egna, som jag själv har hittat på och några 

som jag minns från min musikutbildning eller blivit inspirerad till av musikpedagoger. 

Jag har dock valt att inte presentera sånger eftersom jag anser att det finns tillräckligt med 

sångböcker som pedagogerna kan använda. Musikaktiviteterna är riktade till förskollärare 

och kräver därför ingen speciell musikkunskap eller notkunnighet. Mitt mål är att alla 

pedagoger ska kunna använda detta material för att medvetet arbeta med musik som ett 

språkutvecklande verktyg och min förhoppning är att musik som en helhet blir lika viktig 

i förskolans verksamhet som sång är idag.  

     Idéboken innehåller 32 musikaktiviteter på sammanlagt 24 sidor som presenteras i 

bokstavsordning och är markerade med olika färger och initialer beroende på 

svårighetsgrad och åldersanpassning. Aktiviteterna som är markerade med grön färg och 

initial L är lätta och passar till barn mellan två och fyra år, de med orange färg och initial 

M är medelsvåra och passar till barn mellan fyra och sex år och de med röd färg och initial 

S är svåra som är mest lämpliga till barn mellan sex och sju år. Denna bedömning av 

svårighetsgrad är subjektiv och behöver därför ses som en riktlinje och inte som en 

standard. Alla barn är olika och har olika förutsättningar och intressen så pedagogen 

behöver prova och känna efter vilka aktiviteter som passar bäst till den barngrupp som 

hen arbetar med.  

     I idéboken finns även en liten sammanfattning om musikens betydelse för barns 

helhetsutveckling och jag ger också tips på böcker som bland annat innehåller musik- och 

sångaktiviteter.  

     Slutligen vill jag tillägga att i idéboken kombineras musik med rörelse, rytmik och sång 

för att stimulera alla sinnen och för att arbeta på olika sätt mot samma mål, det vill säga 

språkutvecklingen. Så, mer musik i förskolan helt enkelt! 

 

4. Resultat 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa svaren på min enkätundersökning under fyra 

huvudkategorier som jag anser ger svar på arbetets frågeställningar.  

4.1. Musikens användning i förskolan samt  

      användning av musikmaterial 

Under denna rubrik presenteras informanternas svar på hur de använder sig av musik i 

sitt arbete i förskolan samt vilken form av material de använder för att välja barnsånger 

och för att planera sina musikaktiviteter.  
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     Alla pedagogerna utom en har svarat att de använder musik dagligen. Mestadels 

sjunger de sånger vid samlingar eller har de musik- eller sångstunder. Flera av 

pedagogerna har svarat att de dessutom har en stor sångsamling tillsammans med andra 

avdelningar en gång i veckan. Något som är gemensamt för alla pedagogerna är att de 

sjunger för och med barnen. Sången utgör sålunda en viktig och stor del i förskolans 

dagliga arbete. Traditionella sånger och kända barnvisor framträder som de mest 

användbara.   

Vi har sångsamling varje morgon där vi använder sångpåsar eller sångkort för att koppla 

olika föremål till sånger. Vissa sånger upprepar vi mycket för att barnen ska lära sig (ped.24). 

Många av pedagogerna använder lugn musik för avslappning och när barnen vilar, medan 

de flesta använder musik när de har rörelse eller gymnastik. Några svarade att de 

använder alfabetsånger som hjälper barnen lära sig bokstäverna. 

     Vid blöjbyte sjunger några av pedagogerna, några sjunger innan måltiderna och flera 

sjunger vid olika högtider, traditioner och på födelsedagar. En pedagog svarade att barnen 

har instrumentsamling ibland, där barnen spelar rytmikinstrument när de sjunger och en 

annan pedagog att barnen får tillverka egna instrument.  

Vi har haft barn som intresserat sig utav instrument. Då har de själva fått tillverka egna 

instrument, allt från trummor till maracas. Vi har också en scen där barnen kan uppträda, 

vilket är väldigt populärt (ped.7). 

Två pedagoger har nämnt att de använder Ipad för att lyssna på sånger där barnen själva 

kan välja vilken sång de vill lyssna på eller sjunga. Musik som bakgrund har nämnts av två 

pedagoger antingen under måltiderna eller när barnen pysslar.  

     Endast en pedagog har svarat att de har musiksamling en gång i veckan. 

Vi har en musiksamling varje fredag (ca 30 min) då vi sjunger visor och sånger som passar till 

vårt tema. Om någon fyller år sjunger vi andra för det barnet (ped.10). 

De flesta av pedagogerna använder sångböcker. Det är oftast böcker som redan finns på 

avdelningen och många har svarat att de hittar sånger på nätet. Många använder sångkort 

(kort med sångens text på), och andra sångpåsar eller sånglådor (som innehåller föremål 

som kan kopplas till olika sånger). Flera av pedagogerna använder cd-skivor med sånger 

och några låter barnen eller föräldrarna ta med egna cd-skivor som alla kan lyssna på. 

Bara två pedagoger har svarat att de arbetar med instrument antingen sådana som barnen 

har gjort själva eller köpta.  
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4.2. Musikens betydelse i förskolan 

Jag presenterar här informanternas syn på musikens betydelse i förskolan med fokus på 

varför de anser att musiken är viktig för barns utveckling.  

     Gemensamt för alla pedagogerna är uppfattningen att musiken ger glädje, att det är 

roligt och lustfyllt med musik. De nämner att barnen tycker om musik och det lekfulla i 

den samt att det är kreativt att arbeta med musik vilket utvecklar barns skapandeförmåga.  

Det är en stor del av den pedagogiska verksamheten Man kan få in allt lärande samt känna 

gemenskap, glädje och dansa tillsammans (ped.17). 

Musiken främjar samhörigheten, gemenskapen och det sociala samspelet och den är 

individ- och gruppstärkande, tycker de flesta informanterna. En pedagog har även svarat 

att musiken är demokratisk och att alla kan vara med utifrån sina förutsättningar och på 

lika villkor och hen anser att den är inkluderande om den används medvetet.  

     Att barnen får en känsla av rytm och takt genom musiken och att den förstärker 

rörelsen vilket främjar kroppsuppfattningen är något som många pedagoger har nämnt. 

Musiken, anser pedagogerna, stimulerar olika sinnen, fångar uppmärksamhet, skapar 

nyfikenhet, lust och intresse, utvecklar förmågan att lyssna, engagerar och fängslar barnen 

samt är något barnen lätt kan relatera till.  

Jag tror att musiken är något barnen kan relatera till på ett naturligt sätt. Jag tror också 

att den utvecklar barnens förmåga att lyssna, vänta på sin tur, ordförråd m.m. (ped.1). 

Överföringen av kultur och traditioner har också nämnts av flera pedagoger särskilt när 

det gäller barnvisor och traditionella låtar. Dessutom väcker musiken känslor och 

förmedlar upplevelser och tankar, anser många av pedagogerna.  

     En pedagog har nämnt att musiken ingår i pedagogernas uppdrag enligt läroplanen för 

att barnen ska kunna förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter med hjälp av olika 

uttrycksformer såsom sång och musik.  

4.3. Musikens betydelse för  barns språkutveckling 

I detta avsnitt presenteras informanternas syn på hur musiken främjar barns 

språkutveckling och vilka fördelar som finns med att använda musik för att främja 

språket. 

     Alla pedagogerna anser att musiken (mestadels sången) främjar barns språkutveckling 

på ett roligt och lustfyllt sätt. Samtliga har den uppfattningen att barns ordförråd ökar 

genom sång och barnen lär sig många nya ord, begrepp och meningar. De flesta av 

pedagogerna har nämnt att barnen kommer ihåg sångerna, de minns texten och att det är 
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lättare att lära sig en text med hjälp av en sång. De anser också att det är lättare att sjunga 

än att prata. En pedagog har svarat att barnen får uppleva språket med hela kroppen.  

På alla sätt. De får ljuda fram bokstäver, sätta dem i ett sammanhang och uppleva 

språket med hela kroppen. Att lära sig gör man bäst genom en total upplevelse genom 

lek och gemensamhet (ped.2). 

Flera av pedagogerna har talat om kopplingen mellan sång och uppfattning av rim medan 

några andra anser att sången utvecklar barns uttal och munmotorik. Några har nämnt att 

genom musik får barnen språkets ljud, rytm och melodi. 

Barn lär sig nya ord när de sjunger, de förstår lättare språkets melodi (ped.13). 

Barnen får lära sig talet och rytm Bra för kommande läsinlärningen. De lär sig fler ord 

(ped. 15). 

     Två av pedagogerna anser att musiken har en viktig roll för barn med annat modersmål 

och en pedagog har nämnt musikens betydelse för barn med särskilda behov. 

De barn som har svårigheter får stöd av rytmen och att det sker på ett lekfullt sätt 

(ped.27). 

   

4.4. Pedagogernas syn på det egna arbetet med 
 musik för att utveckla språket 

 
I detta avsnitt redovisar jag hur pedagogerna ser på det egna arbetet med musik för att 

utveckla språket. Här ligger fokus på pedagogernas trygghet i att använda musik som ett 

språkutvecklande redskap och deras roll som musikaliska förebilder. 

     Nästan alla pedagogerna känner sig trygga i att arbeta med musik i förskola och de 

menar att de sjunger mycket och gärna. Flera har svarat att det känner sig trygga i det de 

gör men att de skulle vilja ha mer kunskap om att använda musik för att utveckla språket.  

Både jag och nej – jag är trygg i att sjunga och spela med barnen men jag skulle gärna ha 

mer teori i ryggen för exakt hur musiken utvecklar språket (ped.6). 

Några av pedagogerna har poängterat att de känner sig säkra även om de inte är så bra på 

att sjunga. 

Jag är inte någon sång expert men jag tycker att musik är ett roligt och lärorikt sätt att arbeta 

med på förskolan (ped. 8). 

Fyra pedagoger har svarat att de inte känner sig trygga och att de skulle vilja kunna sjunga 

bättre eller att de skulle behöva mer kunskap och nya idéer. 

Tyvärr inte, det är oftast mina kollegor som är duktiga på att sjunga som håller på med 

musik men jag deltar gärna (ped.16). 
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Här vill jag tillägga de fyra obesvarade enkäter som jag fick tillbaka med pedagogernas 

anmärkning att de inte arbetade tillräckligt med musik. Tre av pedagogerna har nämnt att 

de inte är bra på att sjunga eller spela något instrument vilket resulterade att de känner 

sig väldigt osäkra på att arbeta med musik och en har skrivit att hen inte har tillräckligt 

med kunskap när det gäller musik.    

 

5. Analys och diskussion av resultat 

Syftet med detta arbete är att undersöka några pedagogers sätt att arbeta med musik i 

förskolan, deras syn på musikens betydelse för språkutveckling och på sitt eget arbete med 

musik. Genom enkätundersökningen fick jag en bredare överblick över hur dessa 27 

pedagoger arbetar med musik och varför. Här kommer jag att diskutera resultaten av 

undersökningen i samband med arbetets frågeställningar och litteraturgenomgång. Jag 

kommer därför att dela upp analysen i fyra huvudområden med hänsyn till resultatens 

presentation och arbetets frågeställningar. De flesta av pedagogerna förknippar sång med 

musik och eftersom sång ingår i musik, har jag valt att behandla begreppet sång i 

informanternas svar som en del av musik.  

5.1. Musikens användning i förskolan  

Samtliga pedagoger använder sig av musik i sitt arbete med barn och nästan alla sjunger 

för och med barnen varje dag. Sången är en viktig del i förskolans verksamhet och den 

används på olika sätt beroende på barnens ålder och mognad. Många pedagoger använder 

så kallade sångpåsar eller sånglådor, med olika föremål i som man kan koppla till olika 

sånger eller sångkort med sångtexter på. De flesta av pedagogerna sjunger vid samlingar 

eller har sångstunder varje dag och några har även stora musiksamlingar där barn från 

många avdelningar sjunger tillsammans.  

     Några av pedagogerna använder sång vid andra aktiviteter t.ex. vid blöjbyte och några 

för att signalera att en ny aktivitet kommer att börja såsom innan måltiderna eller för att 

samla in barnen. En viktig aspekt är också sångens användning vid olika högtider, 

traditioner och födelsedagar. Trots att det är bra att sjunga mycket och ofta för barnen vid 

olika tillfällen är planerade sång- och musikaktiviteter att föredra, enligt Uddén 

(2004:123) eftersom man då har möjlighet att samtala med barnen om sångtexterna och 

arbeta medvetet med musik. Detta har däremot inte framkommit från pedagogernas svar 

och det har visat sig att det är sällsynt med planerade musikaktiviteter. 

     Jederlund (2011:62) hävdar att sången utgör den mest naturliga beröringspunkten 

mellan musik och språk där båda två möts. Pedagogerna i denna undersökning lägger stor 
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vikt vid sången och arbetar mycket med att sjunga vilket visar att den anses som en viktig 

del i förskolans verksamhet. Från undersökningens resultat framträder sjungandet av 

traditionella låtar och kända barnvisor som det vanligaste. Pedagogerna använder sig av 

sångböcker som redan finns på avdelningarna eller söker sångens text på nätet. Detta 

stämmer överens med Holmbergs (2012:133) uppfattning om att en känd sångrepertoar 

finns på de flesta förskolor och att barnen erbjuds att sjunga samma sånger trots att de 

kommer till förskola med skilda erfarenheter. Författaren talar för att en mer varierad 

repertoar vore mer givande på förskolorna än enbart de kända barnvisorna som det 

numera gäller.  

     Av pedagogernas svar framgår att de sjunger sångerna för och med barnen. Det syns 

emellertid inte att de arbetar på ett annat sätt med sång. Holmberg (2012:125) hävdar att 

oftast har sången en reproducerande karaktär på förskoleverksamheten där pedagogerna 

sjunger och barnen får lära sångerna för att kunna sjunga med. Enligt Holmberg är det 

sällan som barn leker med sin röst på ett uttryckande, undersökande och skapande sätt 

vilket stämmer överens med undersökningens resultat där det visar sig att barnen oftast 

lär sig barnlåtar för att kunna sjunga med. Att barnen leker med sin röst eller sjunger på 

ett undersökande sätt syns inte från pedagogernas svar.   

     Det finns olika sätt att arbeta med sång, skriver Vesterlund (2003:19) och påstår att alla 

sätt är bra. Det viktiga är att pedagoger väljer att arbeta med det som känns tryggt. Man 

kan sjunga och spela på kroppen, använda rytmikinstrument tillsammans med sång eller 

använda inspelad musik för att sjunga tillsammans (Vesterlund, 2003:19). Flera av 

pedagogerna använder inspelad musik för att lyssna eller sjunga tillsammans och två av 

pedagogerna använder även Ipad. Endast två av pedagogerna har svarat att de använder 

sig av rytmikinstrument. Still (2011:273) har också observerat att pedagogerna oftast 

sjunger barnvisorna utan att ge barnen möjlighet att spela på något rytmik- eller 

melodiinstrument vilket hämmar musikens helhetsupplevelse. Vesterlund (2003:37) 

tyder att även om det inte finns möjlighet att ha rytmikinstrument i förskolan finns det en 

stor variation av olika material runt omkring oss som kan användas för att arbeta rytmiskt 

med sång, såsom stenar, pinnar, burkar m.m. 

     Musik som bakgrund har nämnts av många av pedagogerna i synnerhet för avslappning 

och när barnen vilar men också under måltiderna eller när barnen pysslar. Från 

undersökningen framstår inte att lyssnandet av musik används aktivt utan det sker 

tillsammans med andra aktiviteter. Still (2011:273) framhåller att pedagogerna sällan 

lyssnar aktivt på musik tillsammans med barnen vilket resulterar i att musik som en 

helhet, där lyssnandet och skapandet används, har en mycket undanskymd plats i 
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förskolor.  Sång är musik men musik är mycket mer än sång. Uddén (2004:109) framhäver 

att inlärningen av vissa sånger och rörelsevisor inte är målet för verksamheten utan målet 

är själva kunskapstillväxten, lärande och utveckling som lättare kan nås med musiska och 

logiska redskap.  

     Ett annat, ganska vanligt sätt att använda musik i förskolan är tillsammans med rörelse, 

när barnen dansar eller när de har gymnastik. Musik och rörelse hänger ihop, hävdar 

Vesterlund (2003:20), något som är angeläget för utvecklingen a motoriken och 

kroppsuppfattningen.   

     Jag tycker att det är intressant att musiken har samma användningsområden i alla 

förskolor, enligt undersökningens resultat, där sångsamlingar utgör den största delen i 

musikanvändningen. Barnsånger och den kända sångrepertoaren när det gäller 

högtidstraditioner dominerar sångsamlingarna vilket jag anser begränsar synen på sång 

och musik. Det finns ett stort antal barnsånger men oftast är det bara en liten del av dem 

som pedagogerna väljer att sjunga i förskolor. Jag kan förstå att små barn behöver 

upprepningar och att detta hjälper dem att lära sig sångens melodi och text men jag tycker 

att ju mer variation av melodier och sånger man erbjuder barnen desto mer stimulerar 

man deras akustiska perception, musikaliska förmåga och språkliga kompetens. Lika 

viktigt som att föra vidare de traditionella sångerna är det att skapa nya traditioner genom 

nya sånger eller genom att göra om gamla sånger för att nå barnen i deras verklighet och 

upplevelsevärld. Musik som barnen lyssnar på hemma är även angeläget att tas in i 

samlingarna för att öka deras engagemang och delaktighet.   

 

5.2. Musikens betydelse i förskolan 

I läroplanerna Lpfö 98 och Lgr11 står musik, sång, rytmik och rörelse bland de 

uttrycksformer som varje barn eller elev ska ta del av och som ska vara till hjälp för att 

skapa och kommunicera.  

     Glädjen är en av de viktigaste aspekterna av musikens roll i förskolan, enligt 

undersökningens resultat. Samtliga pedagoger anser att det är roligt och lustfyllt med 

musik och att barnen tycker om att sjunga, dansa och lyssna på musik. Detta 

överensstämmer med Jederlunds uppfattning (2011:233) om barnens lust för musiken 

och musikens kraft att beröra som det viktigaste när man arbetar med musik. Barn kan 

delta, skratta och ha roligt tillsammans.  

     De flesta av pedagogerna anser att musiken främjar samhörigheten, gemenskapen och 

det sociala samspelet och att den är individ- och gruppstärkande vilket både Antal-

Lundström (1996:145) och Gottberg (2009:32) hävdar. Författarna menar att med hjälp 
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av musiken får barnen rika möjligheter till personlig och social utveckling. Musiken är ett 

medel för att skapa gemenskap, samarbete och gruppdynamik samt inlevelseförmåga, 

förståelse och solidaritet. Don Lind (2007:92) förklarar att med musiklekar utvecklas den 

sociala förmågan eftersom barnen måste vänta på sin tur, lyssna på de andra barnen och 

inte överrösta varandra. Denna utveckling av den sociala förmågan har nämnts av enbart 

två av pedagogerna. 

     Musiken stimulerar olika sinnen, utvecklar förmågan att lyssna, är känsloväckande och 

förmedlar upplevelser och tankar, anser många av pedagogerna. Detta stämmer överens 

med Gottbergs (2009:8, 32) och Fagius (2001:106) påståenden att musik stärker alla 

känslor och att genom musik utvecklas den psykiska och känslomässiga förmågan.  

     Gottberg (2009:32) påstår att musiken är öppen för alla oavsett språk, handikapp eller 

ålder vilket också har nämnts av en pedagog i undersökningen. Pedagogen anser att alla 

barn kan delta utifrån sina förutsättningar och på lika villkor och att musiken är 

inkluderande. 

5.3. Musikens betydelse för  barns språkutveckling 

Den semantiska aspekten i språket, anser samtliga pedagoger, utvecklas med hjälp av 

musik och sång, det vill säga att barn tillägnar sig nya ord, deras betydelse och satsernas 

uppbyggnad. Pedagogerna anser att sång ökar barns ordförråd och att barnen får många 

nya begrepp. Dahlbäcks (2011:65) resultat stödjer detta att i en sång finns det tillräckligt 

med språkligt och musikaliskt material för att arbeta med, ord och meningar att samtala 

runt, hela textens innehåll och stavelser i rytm.  

     När man sjunger för barn stimuleras alla sinnen och barn bygger upp sin förståelse av 

språket med hela kroppen och på ett lustfyllt sätt vilket leder till en positiv språkutveckling 

(Uddén, 2004:123; Rydja, 2006:7). Likaså när man berättar eller läser för barnen förses 

dem inte bara med ord och begrepp utan även med de grammatiska reglerna som språket 

innehåller. Hwang & Nilsson (2003:163) menar att barn listar ut hur en mening ska vara 

när de lyssnar på andra och de behöver inte ha tydliga regler för hur språket ska användas.  

     De flesta av pedagogerna har svarat att barnen lättare minns texten i sångerna och att 

det är lättare för barnen att sjunga än att prata vilket stämmer överens med Jederlunds 

påstående (2011:62) att texten i sången lättare lagras i minnet med hjälp av melodin.  

     Endast få av pedagogerna har nämnt att barnen får språkets ljud genom musiken. Detta 

är enligt samtliga författare i avsnittet litteraturgenomgång en av de viktigaste 

funktionerna som musiken fyller. Att känna igen och minnas språkljuden utgör en viktig 

aspekt av språklig medvetenhet, betonar Jederlund (2011:166) och det är genom ljudlekar, 
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musiklekar och språklekar med rim och ramsor som den språkliga uppmärksamheten på 

bästa sätt kan utvecklas hos förskolebarn. Detta kan bygga en stark grund för deras 

språkutveckling. En lekfull tidig stimulering av den fonologiska medvetenheten i form av 

ljudlekar och andra lyssnande aktiviteter är nödvändig, menar Jederlund (2011:165), för 

att öka chanserna till god läs- och skrivutveckling. Uddén (2003:116) betonar också vikten 

av lyssnandet som i samband med den motoriska mognaden har en avgörande betydelse 

för utvecklingen av en god läs- och skrivförmåga. Eftersom en enkätundersökning inte ger 

möjlighet till följdfrågor för att kunna gå djupare in i frågorna är det inte självklart om 

majoriteten av informanterna har glömt att nämna att barn får språkljudet genom musik 

eller om de är omedvetna om det.      

     Förståelse för språkets ljudelement såsom höjd, längd, tonstyrka, tempo och intensitet 

är, enligt Antal-Lundström (1996:113), en viktig del för språkutvecklingen och hon tyder 

att barn som övar upp den akustiska perceptionen och den medvetna ljudiakttagelsen med 

hjälp av musikaliska övningar har möjlighet att nå en bra läs- och skrivnivå i framtiden. 

Att bara få av pedagogerna har nämnt kopplingen mellan musik och språkets ljudelement 

visar dock att de antingen inte är medvetna om musikens betydelse för språkutveckling 

eller att de uppfattar sången som det mest språkutvecklande verktyg.  

      Alla pedagogerna har svarat att sång utvecklar språket på ett positivt och lustfyllt sätt. 

Däremot finns det ingen pedagog som har svaraτ på hur musiken i sig utvecklar språket. 

Pedagogerna fokuserar mest på sång eftersom de där ser tydligt att språket finns och 

lägger mindre vikt vid musiken som en helhet. Detta överensstämmer med Stills 

(2011:273) påstående att musiken som en helhet har en mycket undanskymd plats i 

förskolor och att pedagogerna sällan arbetar med musikaktiviteter eller lyssnar aktivt på 

musik tillsammans med barnen. Still (2011:273) förklarar att majoriteten av pedagogerna 

inte är medvetna om att musiken som lärandeobjekt främjar språkutvecklingen och de ser 

inte tydligt de gemensamma element som finns i både musik och språk, såsom klangfärg 

i röster, nyanser, tonlägen, intensitet och rytm.  

 

5.4. Pedagogernas syn på det egna arbetet med 
 musik för att utveckla språket 

Majoriteten av pedagogerna känner sig trygga i att arbeta med musik och sång i förskolan 

och de tycker om att sjunga för och med barnen. Detta är ett positivt resultat och som 

Vesterlund (2003:19) skriver är det viktigt för en pedagog att välja arbeta med musik på 

det sätt som passar i situationen och som hen känner sig trygg med.  
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     Några av pedagogerna anser att de behöver mer kunskap och pedagogisk bakgrund när 

det gäller att använda musik för att främja lärande och språkutveckling. Som tidigare 

nämnts utvecklas språket genom musiken på många sätt, framförallt eftersom de 

grundelement som finns i språket även finns i musiken och den fonologiska och 

prosodiska utvecklingen stärks genom musiska aktiviteter och genom lyssnandet. För de 

pedagoger som enbart använder sig av sång i förskolans verksamhet skulle kunskap om 

musikens funktion stärka arbetet med musik. Uddén (2004:109) anser musiken som ett 

medel för lärande och framhåller att det är viktigt för pedagogerna att vara medvetna om 

hur man kan använda musiken för att främja barns utveckling och av vilken anledning.  

     En femtedel av pedagogerna har svarat att de är mindre bra på att sjunga, att de inte 

spelar något instrument eller att de inte känner sig trygga i att arbeta med musik i 

förskolan. Fyra av pedagogerna har kommenterat att de inte kunde svara på enkäternas 

frågor eftersom de inte anser ha tillräckligt med kunskap när det gäller musik eller, som 

de nämnde, att de inte kan sjunga. De känner med andra ord att de skulle kunna arbeta 

mer med musik om de kunde sjunga bättre eller om de kunde spela ett instrument, något 

som Uddholm (1993:59) inte är överens om. Författaren påstår att alla som kan prata även 

kan sjunga och att det viktigaste för en pedagog är att vilja sjunga, inte hur hen sjunger. 

Vesterlund (2003:19) hävdar också att pedagogerna inte behöver kunna spela något 

instrument för att arbeta med musik i förskolan utan det är tillräckligt med att använda 

rösten, kroppen och ett öppet sinne för att kunna dela glädje och vara en förebild.  

     Som Don Lind (2007:95) skriver, är musik till för alla och ett dömande synsätt kan 

hindra barnens möjligheter att utveckla sina egna uttryck. Det handlar om att genom ett 

bejakande förhållningssätt kunna förmedla och främja mod, självförtroende och 

kreativitet (Don Lind, 2007:95–96). Att så många som en femtedel av pedagoger som 

svarade på enkätundersökningen känner sig mindre bra på att sjunga eller mindre 

kunniga när det gäller musik visar att de har en uppfattning om att musiken och sången 

ska vara eller låta på ett speciellt sätt. När de pedagogerna väljer att inte arbeta mycket 

med musik på grund av deras egen förmåga finns det risk att de förmedlar den 

uppfattningen till barnen. Vesterlunds (2003:9–20) påstående om att det är oerhört viktig 

som pedagog att förmedla känslan av att duga som man är och att våga göra bort sig 

stämmer överens med Jederlunds uppmaning(2011) till pedagoger att våga pröva att 

utforska sin egen sång tillsammans med barnen. Den sistnämnda menar att så länge 

pedagogen uttrycker glädje när hen sjunger förmedlas attityden att det är roligt med sång 

och att det är det som är viktigt. Det är oftast vuxna som föredrar att vara tysta för att de 
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anser sig själva som dåliga på att sjunga, barnen kommer aldrig på tanken att värdera 

sången (Jederlund, 2011:211).  

 

5.5. Avslutande reflektioner 

Den musikaliska upplevelsen hos barn bör grunda sig på leken och ska inkludera rörelse, 

sång, rytmik, lyssnande, instrumentutförande och musikskapande. Pedagogerna bör ge 

barnen de bästa musikaliska förutsättningarna och musikaktiviteter av hög kvalité för att 

främja deras helhetsutveckling.   

     Från pedagogernas svar i min undersökning kan man se en tendens att prioritera sång 

som ett språkutvecklande verktyg. Alla informanterna har svarat att de sjunger varje dag 

och vid olika högtidstraditioner. Sång är viktig för språk eftersom den innehåller både text 

och melodi och den främjar språkutvecklingen då man använder språket i stor 

utsträckning. Fokus på sång finns det även i samhället med tanke på alla tv-program som 

handlar om sångares förmåga och talang (Idol, X-factor mm). Oftast ställs det höga krav 

på hur man sjunger och på röstens egenskaper. Detta leder till att många barn och 

framförallt vuxna väljer att inte sjunga av rädsla för att inte låta på ett visst sätt. En del av 

pedagogerna har uttryckt den rädslan och anser att de inte är tillräckligt musikaliska vilket 

även är min upplevelse från mina klasskamrater inom lärarutbildningen. Som det 

framkommer från litteraturgenomgången är det viktigt att sjunga av lust och glädje 

oavsett begåvning eller röstkvalité. Pedagogerna behöver vara medvetna att det de gör är 

för barnens skull och att de utgör förebilder för barnen. Därför är det viktigt för 

pedagogerna att övervinna sin rädsla och att våga bjuda på sig själv med barnens bästa i 

åtanke.  

     Min hypotes som utgjorde min anledning till att skriva detta examensarbete var att 

musik som en helhetsupplevelse, där lyssnande, rörelse, sång, rytmik, 

instrumentspelande och skapande utövas, har en undanskymd roll i förskolan. 

Undersökningens resultat visar att detta stämmer. Pedagogerna nämner oftast sång när 

de talar om musik och lägger mindre vikt på musikaktiviteter i verksamheten. Min 

pedagogiska syn när det gäller musik är att barn behöver olika musikupplevelser för att 

utveckla sin kreativa förmåga genom att experimentera, imitera, utbyta idéer och odla sin 

fantasi i en lämplig lärande miljö. Alla barn är musikaliska vilket även författarna i 

litteraturgenomgången anser och det är deras rättighet att få utforska, utföra och skapa 

musik genom aktiviteter som främjar deras utveckling och förser dem med trygghet och 

självförtroende för att prova nya upplevelser.  
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     När pedagogerna enbart arbetar med sång begränsas barns möjligheter till en 

helhetsutveckling. Musikaktiviteterna främjar barns akustiska perception vilket är 

språkutvecklande och studier har visat att musik stärker barns personlighet och identitet 

samt hjälper dem att skaffa sig lämpliga färdigheter som främjar lärandet. Varje 

musikinstrument producerar olika ljudfärger, klang och ljudfrekvenser vilket människor 

upplever och uppfattar på olika sätt. Kompositörerna har alltid varit medvetna om hur 

varje instruments unika ljud kan påverka människans känslor och tankar. Att ge barnen 

möjlighet att lyssna på olika ljudfärger berikar deras helhetsupplevelse lika som när man 

ger dem möjlighet att måla med olika färger. Att endast arbeta med sång ger ett begränsat 

antal färger medan att arbeta med olika musikgenrer, lyssna på olika musikinstrument 

och musik från olika kulturer ger en mångfald av olika färger och nyanser.  

 

6. Avslutning 

Enkätundersökningens resultat visar att musik och sång har en viktig roll i förskolans 

verksamhet. Pedagogerna arbetar medvetet med sång för att främja barns språkutveckling 

och de anser att musik är glädjeskapande och ett medel för lärande. Majoriteten av 

pedagogerna sjunger varje dag och använder även sång tillsammans med andra 

aktiviteter. Det framgår däremot av undersökningen att en femtedel av pedagogerna inte 

känner sig tillräckligt kunniga för att arbeta med musik och sång och väljer av detta skäl 

att arbeta mindre eller inte alls med musik. 

     Metodens val, tycker jag i efterhand, utgjorde det bästa möjliga sättet att få svar på 

arbetets frågeställningar eftersom jag hade möjlighet att få ett bredare perspektiv kring 

musikens användning av ett tillräckligt antal pedagoger. Å andra sidan var 

undersökningens svar kortfattade och ibland saknades djupet i svaren. Därför skulle det 

vara givande med följdfrågor och vidare diskussion med informanterna.  

     Min upplevelse som lärarstudent både från min utbildning och från mina VFU-perioder 

var att musik som en helhet (lyssnandet och skapande) hade en mindre betonad roll i 

förskolan vilket faktiskt stämmer överens med undersökningens resultat samt med 

litteraturgenomgången. Pedagogerna prioriterar sången, som de anser som det mest 

lämpliga och relevanta när det gäller språkutveckling och därför kommer musiken i andra 

hand som ett komplement. I läroplanerna Lgr 11 och Lpfö 98 står musik, sång och rytmik 

som lika viktiga uttrycksformer med olika funktioner och tillämpningar men i förskolans 

verklighet utgör sången den mest betydande uttrycksformen. 

     Avsnittet litteraturgenomgång visar att musiken har en viktig roll för barns 

språkutveckling bland annat genom lyssnandet där den fonologiska medvetenheten övas 
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upp. Min förhoppning med detta arbete är att medvetandegöra pedagogerna om musikens 

betydelse för barns språkutveckling och presentera praktiska exempel på hur vi som 

pedagoger kan arbeta med musik för att på ett lustfyllt och lärorikt sätt främja barnets 

utveckling på alla plan. 

 

7. Vidare forskning 

De flesta informanter som svarade på min undersökning kopplade musikanvändning till 

sång, i synnerhet för traditionella barnsånger vilket var också min upplevelse om hur 

några pedagoger uppfattar arbetet med musik. Hur pedagogerna uppfattar arbetet med 

musik (inte endast sång) skulle vara givande att undersöka i större utsträckning och i 

samband med pedagogernas utbildning och musikens betydelse i lärarutbildningen. 

Musikens användning i grundskolan som ett språkutvecklande verktyg är något som 

ytterligare kan undersökas, särskilt med hänsyn till dess integrering i olika ämnen.  
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Bilaga 1 
 
Missivbrev 
 
Hej Hej! 

 

Mitt namn är Despina Johansson Protopapa, jag är student vid Lärarutbildningen för tidigare åldrar 

på Mälardalens Högskola med inriktning språk och språkutveckling. Jag läser nu min sista termin 

och jag skriver mitt examensarbete om musik och språkutveckling i förskola och förskoleklass.  

 

Jag gör ett utvecklingsarbete som har två delar. Den ena delen är att undersöka hur pedagoger 

använder sig av musik som ett språkutvecklande verktyg och den andra delen är att producera en 

”idébok i språkutvecklande musikaktiviteter” som kan ge tips, idéer och inspiration i arbetet med 

musik på förskola/förskoleklass. 

 

För att undersöka hur pedagoger använder sig av musik i vardagliga aktiviteter har jag gjort en 

enkät med sex frågor som jag delar ut i förskolor/förskoleklasser i Västmanland. Alla svar ges 

anonymt och kräver inte så mycket tid. Enkätundersökningen görs på frivillig basis och ni kan 

avbryta deltagandet när ni vill. En påminnelse kommer att förekomma en vecka innan sista 

svarsdagen.  

 

Jag är mycket tacksam för era svar och jag finns tillgänglig för frågor eller synpunkter. 

 

Tack på förhand för er medverkan. 

Med vänliga hälsningar  

Despina Johansson Protopapa 

e-post: desflute@hotmail.com  

tel. 0769 xxxxxx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. sista svarsdagen: 22 november 2013 
  

mailto:desflute@hotmail.com
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Bilaga 2 
 
Enkäten 
 

1. Hur använder du dig av musik i ditt arbete? 

 

2. Varför är musiken viktig i förskolan och förskoleklassen? 

 

3. På vilket sätt tycker du att musiken främjar barns språkutveckling? 

 

4. Känner du dig trygg i att arbeta med musik för att utveckla språket? 

 

5. Har du några böcker eller annat material som du använder eller får 

inspiration av för att planera dina musikaktiviteter? 

 

6. Skulle du ha nytta av en ”Idébok” med samlade språkutvecklande 

musikaktiviteter? 
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Bilaga 3 
Svar på enkäterna 
 

Ped. 
Hur använder du dig av musik i 

ditt vardagliga arbete? 

Varför är musiken viktig i 
förskolan och 

förskoleklassen? 

På vilket sätt tycker du att 
musiken främjar barns 

språkutveckling? 

Känner du dig 
trygg i att arbeta 
med musik för att 
utveckla språket? 

Har du några 
böcker eller annat 
material som du 

använder eller får 
inspiration av för 
att planera dina 

musikaktiviteter? 

Skulle du ha nytta av 
en "Idébok" med 

samlade 
språkutvecklande 
musikaktiviteter? 

1 

Vi använder musiken till mycket. 
För att varva ner, under 

massagen, under sagostunden 
och under matematiken. För att 
visa när det är dags att plocka 

undan och för att utveckla 
barnens kunskaper kring 

alfabetets bokstäver (Majas 
alfabetssånger). Musiken 

används även på gymnastiken 
och självklart under 

musikstunden då vi sjunger, 
dramatiserar, läser ramsor m.m. 

Jag tror att musiken är 
något barnen kan relatera 

till på ett naturligt sätt. 
Jag tror också att den 

utvecklar barnens 
förmåga att lyssna, vänta 
på sin tur, ordförråd m.m. 

Barnen kan ta del av 
språket på ett roligt och 

varierat sätt vilket jag tror 
gynnar deras språkliga 

utveckling. Musiken är ett 
lustfyllt verktyg som enligt 
mina erfarenheter ibland 

glöms bort, framförallt 
inom skolan. Musiken ger 
också barnen möjlighet att 
utvecklas efter sina egna 

förutsättningar, inlärningen 
blir mer kravlös när 
musiken används. 

Inte helt trygg 
faktiskt. Lite nya 
idéer skulle inte 

vara helt fel. 

Majas 
alfabetssånger, 

språkglädje, 
sångböcker m.m. 

Ja, absolut! 

2 

Jag använder det hela tiden. I 
samlingen, matrammsa innan 

alla för börja äta, sim avledande 
manöver om vi behöver få 

uppmärksamhet av gruppen. 
Men även i lek kan vi sjunga och 

klappa spontant. Vi skapar 
musik med material som vi har 

eller använder cd skiva. 

Det är språkutvecklande 
och individ och 

gruppstärkande. Den 
bidrar till inbjudande lek 
och samhörighet. Den är 
kreativ och demokratisk 
alla kan vara med utifrån 
sin förutsättning och på 

lika villkor. Den är 
inkluderande om den 
används medvetet. 

På alla sätt. De får ljuda 
fram bokstäver, sätta dem i 

ett sammanhang och 
uppleva språket med hela 
kroppen. Lära sig gör man 

bäst genom en total 
upplevelse genom lek och 

gemensamhet 

Ja 
Ja både böcker och 

sångmaterial 
Absolut 

3 
Vid samlingar, får avslappning 

och nervarvning samt får 
rörelse. 

Det är något som fängslar 
och engagerar barn, 

lustfyllt och roligt, det vi 
strävar efter varje dg. 

Ibland kan det vara lättare 
att sjunga saker än säga de i 

korrekta meningar. Barn 
kan oftast hela sångerna 

innan de klarar 
flerordsmeningar. De lär sig 

att koppla bilder och 
föremål till sånger. 

Nej inte direkt! 

Instrument både 
egen gjorda och 
köpta, material 

som jag samlat på 
mig under åren 
från vänner och 

kollegor. 

Ja! 

4 

I t.ex. samlingar där barnen 
själva kommer med önskningar 
av musikval/sånger. Även när vi 

har gympa, då väljer vi musik 
som vi vet att barnen gillar och 

gör dem spralliga i kroppen. 

Det får barnen att röra på 
sig, men det gynnar 

språkutvecklingen då de 
lyssnar på texter och 

sjunger med. Musik har 
ett eget värde i sig då den 

ger olika 
känslostämningar. 

Som jag nämnde tidigare, 
att de lyssnar på texter och 

sjunger med. Som vuxen 
kan man lyfta texten och 

pratat med barnen om dess 
innebörd. Det ger dem ökad 

förståelse för ordens 
innebörd som del men även 
som helhet. Ökat ordförråd. 

Ja det tycker jag. 
Jag har min röst 

som jag kan 
använda, sjunga 

med och med min 
medvetenhet lyfta 

texter och 
innebörd av 
sångerna. 

Håller fortfarande 
på och lär mig då 
jag börjat på nytt 

arbete, men jag vet 
att de andra i 

arbetslaget har 
massa material i 
form av skivor 

böcker och 
sångtexter som det 

finns tillgång till. 

Det låter som en bra 
investering. Tänker 

då på oss som är nya 
i yrket och kan ta 
stöd i ett färdigt 

material som finns 
för att komma i gång 

med 
musikaktiviteter. 

5 

Vi arbetar med sångstunder och 
sjunger vid samlingarna. Alla 

barn på förskolan sjunger 
tillsammans 3 ggr/året (jul, påsk 
och skolavslutning). Använder 
musik när vi har gymnastik och 

under vilan. 

Barn kan uttrycka sig på 
ett annat sätt, de har det 

roligt tillsammans. 

Ökar ordförrådet, även om 
barnen inte sjunger när vi 
har samlingarna så kan de 

börja nynna eller småsjunga 
vid matbordet, de kommer 

ihåg låtarna. 

Ja, jag sjunger 
gärna även om jag 

inte är så bra på 
det. 

Vi har musikkort 
och musikpåsar i 

avdelningen som vi 
arbetar med. 

Det vore väldigt 
intressant. 

6 

Sjunger sånger i samlingen. 
Sjunger för att 

distrahera/fokusera vid blöjbyte 
etc. Sjunger som aktivitet när 
det är tråkigt ute på gården. 

Den fångar 
uppmärksamheten. 

Språket utvecklas: nya 
ord och uttryck. Rörelser 

förstärker/förtydligar 
ordens betydelse. 

Barnen får höra och lära sig 
ord och uttryck som de 

annars inte lär sig. 

Både ja och nej - 
jag är trygg i att 
sjunga och spela 

med barnen, men 
jag skulle gärna ha 
mer teori i ryggen 

för exakt hur 
musiken utvecklar 

språket. 

Sångkort som 
tidigare kollegor 

gjort i ordning och 
lämnat kvar på 
avdelningen. 

Självklart! 
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Ped. 
Hur använder du dig av musik i 

ditt vardagliga arbete? 

Varför är musiken viktig i 
förskolan och 

förskoleklassen? 

På vilket sätt tycker du att 
musiken främjar barns 

språkutveckling? 

Känner du dig 
trygg i att arbeta 
med musik för att 
utveckla språket? 

Har du några 
böcker eller annat 
material som du 

använder eller får 
inspiration av för 
att planera dina 

musikaktiviteter? 

Skulle du ha nytta av 
en "Idébok"€• med 

samlade 
språkutvecklande 
musikaktiviteter? 

7 

Vi sjunger mycket på förskolan. 
Vi använder oss också utav en 

app på Ipaden där barnen själva 
kan välja mellan olika sånger. Vi 

har också haft barn som 
intresserat sig utav instrument. 

Då har de själva fått tillverka 
egna instrument, allt från 

trummor till maracas. Vi har 
också en scen där barnen kan 

uppträda, vilket är väldigt 
populärt. Musik från 

melodifestivalen är också 
populärt att använda sig av 
tillsammans med barnen. 

Det ingår i vårt uppdrag 
enligt Lpfö 98 att barnen 

på förskolan ska få 
utveckla sin skapande 

förmåga och sin förmåga 
att förmedla upplevelser, 
tankar och erfarenheter i 
olika uttrycksformer, bla 
musik och sång. Sedan 
finns det de barn som 

inte har språket med sig, 
men som kan uttrycka sig 
lättare genom musik och 
sång. Musik och sång är 

stimulerande och 
utvecklande för de 

barnen. 

Se svar på fråga 2. Finns 
barn som inte pratar, men 
som kan nynna melodin i 

exempelvis Blinka lilla 
stjärna... Har även 

tvåspråkiga barn på 
förskolan, som sjunger med 
i sånger, men som inte har 

fått med sig svenska språket 
ännu. Tror de barnen 

utvecklar sitt språk genom 
musiken/sånger 

Ja, fast vi kan alltid 
bli bättre. 

Vi använder oss av 
Ipaden med olika 

appar och youtube 
samt sångkort som 

vi köpt in till 
förskolan. Vi 
lyssnar också 

mycket på olika cd 
skivor som barnen 

önskar höra. 

Tycker vi får mycket 
genom Ipaden. Men 
det är aldrig fel med 
olika arbetsmaterial. 

8 
Vi har sång kort, cd, rörelse och 

vi använder de även till 
avslappning. 

Vi uttrycker oss alla på 
olika sätt, musiken som 
pedagogiskt verktyg är 

bra för barn språk. 

Rim och ramsor, och när det 
är musik på förskolan 

snappar barnen upp sånger 
och ramsor jätte snabbt. 

Jag är inte någon 
sång expert, men 

jag tycker att musik 
är ett roligt och 
lärorikt sätt att 
arbeta med på 

förskolan. 

Inte mycket, utan 
det är nätet och 

sång kort som finns 
på förskolan, cd är 
inte heller så lätt 

och få tag på. 

Ja skulle vara 
givande:) 

9 
Sångsamlingar, miniröris(cd), 

olika cd med 
barnsånger/julsånger. 

Det skapar glädje, 
gemenskap, stimulerar 

olika sinnen 

Lättare att lära sig dvs. 
komma ihåg olika ord och 

koppla till olika 
sammanhang/kontext vilket 

skapar nya 
frågor/funderingar och 

leder till nya förklarningar. 

Ja. 

Jag använder 
böcker, cd:n, 

sångpåsar/sångask
ar/sångkort 

Ja, absolut. 

10 

Vi har en musiksamling varje 
fredag (ca 30 min) då vi sjunger 
visor och sånger som passar till 
vårat tema. Om någon fyller år 
sjunger vi andra för det barnet. 
När vi masserar varandra har vi 

lugn musik (förskoleklass). 

Förskoleklassen. Alla mår 
bra av rätt sorts musik. 
Det är även en kultur 

skatt som barnen måste 
få ta del av. 

Att sjunga ord gör man ju i 
viss takt. Det kan vara 

lättare att sjunga (stavelser) 
ett ord än att prata det. 

Jag har inte tänkt 
på det så men 

naturligtvis 
utvecklas språket 

med sång och 
musik. 

Jag använder 
Barnvisboken, 

Sångboken "Vår 
gemensamma 
sångskatt" och 
Elefantboken 

Ja 

11 

Varje dag vid samlingen, vid 
blöjbyten och i alla möjliga 

situationer sjunger vi. När vi har 
rörelse har vi oftast musik till. 
Ibland har vi samlingar med 

instrument. 

I musiken använder vi 
språket. Rim och ramsor, 

rytmer och takt, 
matematik, 

naturvetenskap, teknik, 
allt ingår i musiken. 

Vi sjunger om och om igen. 
Traditionella sånger som 

"prästens lilla kråka", 
midsommarlåtar, jullåtar, 

påsklåtar, sånger till 
årstider mm. 

Ja, det finns i vårt 
arbete och ger 

barnen så mycket 
nya ord. Sjunger 
gärna och ofta. 

En gammal bok 
från högskolan 
(”Barnvisor och 

sånglekar”) samt 
traditionella 

sånger. Några 
studiedag har 
inspirerat mig 
jättemycket. 

Absolut. Kul när 
idéerna är slut. 

12 

Under samlingen, för att fånga 
barnens 

uppmärksamhet/intresse, vid 
blöjbyten 

Den är språkutvecklande, 
man kan använda sånger 

med rörelse, 
rörelsesånger. Viktigt att 
vi blandar i rörelse också. 

På ett roligt sätt 
presenteras nya ord. Skulle 

vilja använda lite mer 
instrument! 

Absolut! 
Språklust, Vägen till 

språket. 
Alltid kul med ny 

inspiration! 

13 
Vi har sångstund när barnen 
äter frukt, vi sjunger i ca 20 

minuter. 

Det ger lust och glädje, 
barnen tycket att det är 

roligt med sång. 

Barnen lär sig nya ord när 
de sjunger, de förstår 

lättare språkets melodi. 

Ja, fast jag skulle 
vilja ha mer 

kunskap när det 
gäller musik. 

Det finns några 
böcker i 

avdelningen som vi 
sjunger av. 

Ja, absolut! 

14 
Samling, Idrott, Avslappning, vid 

speciella högtider 

Glädje, gemenskap, lär sig 
saker såsom alfabetet, 
kan uttrycka känslor. 

Det är långsammare än tal, 
det finns mycket 

upprepningar 
Ja 

Ja, sång och 
musikböcker för 
barn, tips från 

nätet, läroteket 

Ja!! 
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Ped. 
Hur använder du dig av musik i 

ditt vardagliga arbete? 

Varför är musiken viktig i 
förskolan och 

förskoleklassen? 

På vilket sätt tycker du att 
musiken främjar barns 

språkutveckling? 

Känner du dig 
trygg i att arbeta 
med musik för att 
utveckla språket? 

Har du några 
böcker eller annat 
material som du 

använder eller får 
inspiration av för 
att planera dina 

musikaktiviteter? 

Skulle du ha nytta av 
en "Idébok"€• med 

samlade 
språkutvecklande 
musikaktiviteter? 

15 

Jag använder cd spelare/dator. 
Vi sjunger till veckans bokstav 

och har musikstunder 
tillsammans med åk 1. 

Glädje och gemenskap 

Barnen får lära sig talet och 
rytm. Bra för kommande 
läsinlärning. De lär sig fler 

ord. 

Nej, mitt dåliga 
samvete. 

Nej, bara de 
vanliga 

sångböckerna 
Ja, mycket! 

16 
Vi har musikstunder med 

sånger. 

Barnen tycker det är 
roligt och de sjunger 

gärna. 

Barnen får så många ord 
och eftersom vi sjunger 

samma låt under flera dagar 
så fastnar dem i minnet. 

Tyvärr inte, det är 
oftast mina 

kollegor som är 
duktiga på att 

sjunga som håller 
på med musik men 

jag deltar gärna. 

Barn sångböcker Ja, det vore bra. 

17 
Sångsamlingar, sjunger, spelar 
enkla instrument, lyssnar på 

musik/sånger. 

Det är en stor del av den 
pedagogiska 

verksamheten. Man kan 
få in allt lärande samt 

känna gemenskap, glädje 
och dansa tillsammans. 

Barnen får sjunga och 
tränar då uttal, ord, sätta 

ihop orden på ett roligt sätt. 

Ja, det är så man 
lättast kan jobba 
med att utveckla 
språket, speciellt 

hos de yngre 
barnen Mest 
genom sång. 

Det finns mycket 
man kan variera 
med. Små barn 

gillar upprepningar 
så därför blir det 
mycket samma 

som man använder 
under perioder. 

Ja, det är alltid kul 
med nytt spännande 

material som man 
kan få inspiration av. 

18 

Vi har sångstund varje dag då vi 
sjunger 5-8 låtar och någon 

ramsa. Vi har lugnande musik 
när det är vila och ibland har vi 

musik på när vi äter lunch. 

Musiken ger glädje, 
utvecklar språket och 
skapar gemenskap. 

Genom sånger möter 
barnen många nya ord och 
begrepp. Det är lättare för 

barn med annat modersmål 
att komma ihåg ord och 
meningar. Dessutom lär 

man sig med hela kroppen. 

Jag fast jag skulle 
vilja ha mer 

kunskap om hur att 
använda musik för 

att utveckla 
språket. 

Vi har sångböcker 
och CD som alla 

kan använda och vi 
jobbar mycket med 

sångpåsar. 

Ja, det skulle jag 
absolut ha nytta av. 

19 
Sångsamling. Barnen lyssnar på 

CD-skivor och dansar. 

Ett uttrycksmedel där 
barnen får en bättre 

kroppsuppfattning. De lär 
sig nya sånger och 

bevarar gamla sånger. 
Musik förenar. 

Barn hör många nya ord. 
Ord på olika språk. 

Jag är trygg i det 
jag gör t.ex. 

sångsamlingen 
med barnen. 

Många sångböcker, 
tips från kollegor 

och tips från nätet. 
Javisst! 

20 

Bland annat vid sångsamlingar 
på olika sätt: sångkort, önske-

sånger. 8 avdelningar har 
gemensam sångsamling på 

fredagar då alla sjunger 
tillsammans. Dans till 

musikvideos på vår activboard. 

Glädje, språkträning, 
gemenskap, traditioner, 
rytmik, rörelse, motorik, 

avslappning. 

Munmotorik, språkljud. Ja 

Ja, Elefantboken, 
vägen till språket, 
mattesånger med 
musik, hämtar nya 

sånger på olika 
sidor på internet.  

Ja absolut!!! 

21 

Vi sjunger spontant, tillsammans 
på avdelning vid samling och 
hela huset på sångstund på 

fredagar. Vi sjunger vid 
traditioner (jul, midsommar, 

lucia, påsk, Astrid Lindgrens dag 
mm). Har ofta en skiva på i 

bakgrunden när barnen pysslar, 
pusslar, ritar mm. Vi dansar 

också. 

Man blir glad och det är 
roligt med musik. Man 

kan glädja andra. 
Språkträning. 

Gränsöverskridande - 
kultur, även om man har 

sen språkutveckling 
(nynna). 

Takt, rytm, mungymnastik. 
Rim och ramsor, tramisar, 
byter bokstäver. Rörelse, 

sånglekar 

Genom att själv 
visar att man vågar 
sjunga och visar att 
man tycker att det 
är kul, inspirerar 

man barnen. 
Tillåtande, hur 

"duktig" man än är. 

Vi lånar på 
biblioteket, köper 

in från musikförlag, 
kör nya sånger av 

varandra, hittar på 
nätet. Får skivor av 

föräldrar också. 

Ja, det vore jättebra! 

22 
Använder musik som 

avslappning, samla barnen, 
motorisk träning. 

Musik och sång är väldigt 
språkstimulerande och 

även motorisk 
utvecklande. 

Man upprepar sångerna så 
att barnen känner igen dem 

och de börjar att sjunga 
med i låtarna. 

Ja, Barnen kommer 
ofta spontant med 

saker som de 
relaterar till en låt 

och vill att man ska 
sjunga. 

Mest är det sång-
kort 

Ja, det är alltid 
trevligt med nytt 
material och nya 

idéer. 

       



40 

 

Ped. 
Hur använder du dig av musik i 

ditt vardagliga arbete? 

Varför är musiken viktig i 
förskolan och 

förskoleklassen? 

På vilket sätt tycker du att 
musiken främjar barns 

språkutveckling? 

Känner du dig 
trygg i att arbeta 
med musik för att 
utveckla språket? 

Har du några 
böcker eller annat 
material som du 

använder eller får 
inspiration av för 
att planera dina 

musikaktiviteter? 

Skulle du ha nytta av 
en "Idébok"€• med 

samlade 
språkutvecklande 
musikaktiviteter? 

23 

Genom vardagliga samlingar 
t.ex. innan lunch med hela 

barngruppen. I leken då t.ex. ett 
barn kommer med en leksak 

t.ex. hund, katt, bil, lamm 

Barnen får en känsla för 
rytm, takt. Barnens språk 
utvecklas genom sång och 

musik. Barnen får en 
uppfattning av språk och 
få ord på saker och ting. 

Ord på saker och ting. Det 
är lättare att sjunga alla 
tillsammans än att prata 

själv, vilket främjar barnens 
språkutveckling. 

Teckensånger där barnen 
får både ord och tecken i 

sånger 

Ja, men jag skulle 
vilja kunna mer. 

Vi har en del appar 
på I-paden som vi 
använder oss av. 

Sångkort, sånglåda 
med djur. Mycket 
konkret material 

Man kan aldrig få för 
mycket material. Så 
det skulle jag säkert 

ha:) 

24 

Vi har sångsamling varje morgon 
där vi använder sångpåsar eller 

sångkort för att koppla olika 
föremål till sånger. Vissa sånger 

upprepar vi mycket få att 
barnen ska lära sig.  

Socialt samspel, 
gemenskap. 

Det är roligt med musik. 

Barn lär sig många ord 
genom sång och får en 

uppfattning av rim.  
De kan minnas texten 
lättare med hjälpa av 

melodin. 

Ja, jag sjunger ofta 
och jag tycker att 

det är väldigt roligt 
att göra det med 

barnen. 

Sångböcker och 
ramsor för barn. 

Ja, det är väldigt 
intressant med 

musikaktiviteter. 

25 

Vi har musik dagligen då vi 
sjunger innan måltider. Ibland 
har barnen med sig någon CD-
skiva med favoritsånger som vi 

alla lyssnar på. 
Vi har alltid musik när vi har 

rörelse. 

Musiken skapar 
nyfikenhet och intresse 

hos barnen som leder till 
att de vill lära sig. 

Nya ord, meningar, rim, 
uttal. 

Ja fast jag skulle 
vilja kunna sjunga 

bättre. 

Mest böcker med 
barnvisor, t.ex. 
Elefantboken 

Ja 

26 

Vid samlingar sjunger vi varje 
dag, en gång i veckan samlas 
flera avdelningar och sjunger 
tillsammans. Alla barn sjunger 

tillsammans vi olika 
högtidsfirande.  

Barn tycker att det är 
roligt, de sjunger gärna 

med, särskilt när alla 
sjunger tillsammans. 

Barn lär sig texten av 
sångerna lätt, de kommer 
ihåg ord och begrepp. De 

får också språkmelodin och 
uttal. 

Inte så trygg 
faktiskt, jag är inte 

så bra på att 
sjunga. 

Det finns 
sångböcker i 

avdelningen som vi 
använder och vi gör 

egna sångkort. 

Det låter mycket 
intressant. 

Ja!!! 

27 
Vi sjunger varje dag, både med 

och utan musik. 

Glädjen och det lekfulla i 
sång och musik 

underlättar inlärningen. 

De barn som har 
svårigheter får stöd av 

rytmen och att det sker på 
ett lekfullt sätt. 

Ja. Det borde vara 
ett krav att arbeta 

med musik och 
rytm i barnens 
tidiga lärande. 

Alfabetssånger och 
jag använder de 

sångböcker som är 
tillgängliga. 

Ja, det vore väldigt 
inspirerande. Så 
intressant att se 

också om metoderna 
gör skillnad (vilket är 

ju högst troligt) 

 


