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Ett barn har hundra språk 

Men berövas nittionio 

Skolan och kulturen 

Skiljer huvudet från kroppen 

De tvingar en att tänka utan kropp 

Och handla utan huvud 

Leken och arbetet 

Verkligheten och fantasin 

Vetenskapen och fantasteriet 

Det inre och det yttre görs till varandras motsatser. 

(Loris Malaguzzi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka några utvalda pedagogers föreställning hur 

musik och rytmik påverkar barns språkutveckling. Till syftet använde vi oss av följande frå-

gor : Vilka föreställningar har pedagoger kring hur barns språkutveckling påverkas av musik 

och rytmik?  Vilken roll har pedagogerna?  

 

För att nå vårt syfte använde vi oss av kvalitativa intervjuer som gav möjlighet till en fördju-

pad intervju. I våra intervjuer gjorde våra informanter en djupare reflektion runt hur de egent-

ligen använder musik och rytmik i sin verksamhet. Vårt resultat visar på vikten av att man 

som pedagog känner sig trygg med att använda musik som ett språkutvecklande verktyg. 

 

 

 

Engelsk titel: Educators views on music and rhythm/Can music and rhythm effect children's 

language development? 

 

Nyckelord: Musik och språkutveckling, musik, språk, förskola, rytmik, rörelse, pedagog
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Inledning 

Vi är två pedagoger som har arbetat inom förskolan sammanlagt trettiosju år. Ett av våra in-

tressen är hur musik och rytmik kan påverka barns språkutveckling i förskolan. Därför har vi 

valt att undersöka hur förskole-pedagoger arbetar med musik. Bakgrunden till detta är att vi 

under många år mött barn som på olika sätt haft svårt med språket. Under åren har vi upplevt 

att musik, rim och ramsor varit ett bra hjälpmedel för att främja språkutvecklingen. I ett fall 

har vi tydligt sett att musik och dans haft en betydelse för ett barn. Efter några månader med 

musik och dans dagligen fick språket hos ett barn med tydliga problem fart. Som en bonus 

skedde även en utveckling i de sociala kontakterna med både barn och vuxna. Att arbeta med 

musik och rytmik i förskolan handlar inte nödvändigtvis om att man ska vara utbildad inom 

musik, utan mer om att integrera musik och rytmik i det pedagogiska arbetet. 

I vårt arbete har vi upplevt att musik och rytmik har fått allt mindre plats i förskolans verk-

samhet. Vilken påverkan har då detta på barns språkutveckling? Är det så att språkutveckling-

en missgynnas av detta och gäller det i så fall alla barn? Vi vill genom att intervjua pedagoger 

på olika förskolor få en uppfattning om hur de arbetar med musik och rytmik. För att skapa en 

förståelse kommer vi att koppla det till forskning och litteratur som vi upplever relevant för 

ämnet.  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med vår undersökning är att undersöka hur pedagoger arbetar med musik och rytmik 

samt vilka erfarenheter och reflektioner de har kring detta och barns språkutveckling. 

Våra forskningsfrågor är: 

 Vilka föreställningar har pedagoger kring hur barns språkutveckling påverkas av mu-

sik och rytmik? 

 Vilken roll har pedagogen? 
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Metod 

I detta avsnitt beskrivs vilken typ av intervjuer som använts och hur urvalet av informanter 

gått till. Vi beskriver även hur vi genomfört och bearbetat vårt material samt hur vi förhåller 

oss till det enligt rådande forskningsetiska normer. Vi avslutar avsnittet med en problematise-

ring av vår metod. 

Metodval 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer för att skapa en situation där alla är lika 

delaktiga i samtalet och tillsammans för det framåt. Istället för att göra en kvantitativ under-

sökning och med hjälp av till exempel enkäter samla in statistik kring musikpedagogik i för-

skolan, har vi valt att arbeta kvalitativt med djupintervjuer. Patel och Davidsson som i flera år 

har undervisat i forskningsmetodik, menar i Forskningmetodikens grunder (2003) att en inter-

vjuare bör vara påläst om ämnet samt ha en medvetenhet om hur man själv kan påverka sam-

talet. Om inte intervjuaren har kunskaper om ämnet denne skall intervjua om, kan inriktning-

en på samtalet bli problematisk. Patel och Davidsson menar att som forskare är man inte helt 

neutral utan att: 

”I detta sammanhang ingår så väl forskarens teoretiska kunskaper som subjek-

tiva och känslomässiga erfarenheter som en naturlig del för att kunna genomföra 

en kvalitativ intervju” (2003:79) 

De menar vidare att en informant kan uttrycka sig på olika sätt, men i grund och botten mena 

samma sak. Den kvalitativa intervjun, menar de, karakteriseras av att den går på djupet istället 

för att skrapa på ytan. Detta menar även högskolelektor Lökken och professor i förskolepeda-

gogik Søbstad i Observation och intervju i förskolan (1995). De pekar på att den kvalitativa 

intervjun ofta präglas av att ”man är öppen i samspelet med det man vill veta mer om” 

(1995:30). Detta gör att det blir lättare att mötas runt kärnfrågan. De menar emellertid att en 

öppen intervjustil inte innebär att det behöver saknas struktur. Vanligt är att man utgår från ett 

bestämt frågeformulär, men att man som intervjuare är öppen för att följa upp med följdfrågor 

om det skulle behövas. Vi valde att ha ett frågeformulär att utgå ifrån där vi noga tänkt ige-

nom vilken ordningsföljd frågorna hade. Vi har medvetet försökt ställa frågor om för oss be-

kanta områden för att sedan kunna följa upp med relevanta följdfrågor. Trots detta kan den 

kvalitativa undersökningen ses som mindre värd än den kvantitativa undersökningen. 

Jan Trost (2010), som är professor vid Uppsala universitet i sociologi och socialpsykologi, 

menar att man ofta ser kvalitativa undersökningar som ett slags förarbete till de mer kvantita-
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tiva undersökningarna. Han uttrycker vidare att den kvalitativa undersökningen är att föredra 

om man är intresserad av att förstå människors tankar och reaktioner runt ett ämne. Den kvali-

tativa intervjun erbjuder också möjligheten, enligt Løkken & Søbstad (1995), att ta del av 

informantens syn på ämnet som därmed kan skapa ett nytt perspektiv på ämnet. Vi har valt 

den kvalitativa metoden då den bäst uppfyller vårt syfte. 

Då vi inte hade så lång tid på oss valde vi att begränsa oss till ett mindre antal intervjuer, när-

mare bestämt tre. Patel & Davidsson (2003) menar att även ett fåtal intervjuer ger en stor 

mängd information att bearbeta och att det är en tidskrävande process att transkribera för att 

sedan arbeta vidare med materialet.  

Urval av informanter 

För att skapa variation i vår undersökning satte vi upp ett antal kriterier runt våra val av in-

formanter. Vi utgick ifrån att vi ville ha variation på förskolorna. Vi ville även att informan-

terna skulle vara utbildade förskollärare samt att avståndet mellan förskolorna inte skulle vara 

för långt. Vi ville även ha en medverkande som arbetade utifrån en tydlig musikprofil för att 

på så vis kunna göra någon form av jämförelse. Utifrån dessa kriterier valde vi en kommunal 

förskola och två privata förskolor. Den kommunala förskolan har ett arbetssätt som är inriktat 

på Reggio Emilia (se vidare s.11). En av de privata förskolorna arbetar utifrån Gardners tan-

kar om människans olika intelligenser (se vidare s.13). Den andra privata förskolan har en 

tydlig musik och teaterprofil och arbetar mycket aktivt med både sång, musik och drama.  

Våra informanter är alla kvinnor med förskollärarutbildning, men med olika lång erfarenhet 

från arbete i förskolan. De har alla erfarenhet från det praktiska arbetet och en klar medveten-

het om vad förskolans läroplan, Lpfö98 (2010), säger om just ämnet musik. Denna erfarenhet 

har även vi efter många års arbete i förskolan samt genom våra studier till förskollärare. Erfa-

renheten skapar möjlighet till ett jämbördigt möte i samtalen.  

Presentation av informanterna 

Lisa är i 30-årsåldern och har gjort en aktionsforskning (en forskning man gör på sin arbets-

plats, för att få mer kunskap och därigenom kan man göra förändringar) om musikvetenskap. 

Hon har spelat instrument sedan sju års ålder och arbetat som pedagog i fyra år.  

Mona är i 30-årsåldern och har arbetat som pedagog i fem år. Hon intresserar sig för motorik 

och rörelse och upplever det som en styrka i sitt pedagogiska arbete. 
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Lena är i 55-årsåldern och i grunden utbildad montessoripedagog och har arbetat i förskolans 

värld i 34 år. Hon skriver egna texter och musik till de musikaler som de arbetar med i försko-

lan. Hon har arbetat både som pedagog och föreståndare och driver nu en privat förskola.  

Att det blev två privata förskolor beror på att vi inte har erfarenheter från det privata, utan 

själva arbetar i kommunal verksamhet. Vi var nyfikna på hur de privata förskolorna arbetar 

med musik och språk.  

Etik i forskningen 

Innan vi intervjuade våra informanter upplyste vi om rådande forskningssed. Vi var noga med 

att tala om att all medverkan är frivillig och att de när som helst kan meddela att de inte vill 

delta i arbetet. Vidare talade vi om att all medverkan är anonym och att det insamlade materi-

alet endast är för denna undersökning och inte kommer att användas vid något annat tillfälle.  

 

Att etiskt behandla både informatör och det insamlade materialet är av största vikt. Därför har 

Vetenskapsrådet (2011) gett ut en rapport som handlar om god forskningssed. Göran Her-

merén som är professor emeritus i medicinsk etik menar i rapporten God forskningssed (2011) 

att etik förändras med tiden och att som forskare är det viktigt att skapa ett förtroende som 

bidrar till att forskning kan göras. Däri beskrivs även vilka etiska betänkanden man bör ha i 

sin forskning och hur man ska skydda sina informanter så att de känner att de kan delta under 

total anonymitet. Hermerén (2011) beskriver också vikten av hur man förvarar sitt insamlade 

material och användningen av materialet så att man som informant kan känna sig säker i sitt 

sätt att uttrycka sig. Enligt god forskningssed har vi också, naturligtvis, avidentifierat våra 

informanter och gett dem påhittade namn. 

Genomförande och bearbetning av materialet 

För att skapa en intervjusituation som upplevs positiv och meningsfull ”är det av största vikt 

att klargöra syftet med intervjun”, menar Patel & Davidson (2003:70). De menar vidare att 

man på ett tydligt sätt förtydligar för informanten att deras bidrag är en viktig del i det stora 

arbetet. Utifrån detta valde vi att inleda alla intervjuer med att ge en liten bakgrund till varför 

vi valt att undersöka just pedagogers syn på musik och rytmik och att vi på grund av detta var 

intresserade av att höra andra pedagogers syn på ämnet. Naturligtvis har kroppsspråk och ges-

ter påverkat intervjuerna då. Vissa av våra informanter har varit reserverade och vissa har 

brunnit för sitt ämne. Vi har försökt att förhålla oss till detta i vår analys. 
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Vi valde att använda oss av ljudinspelning vid våra intervjuer som sedan transkriberades. Vi 

förde även anteckningar vid behov och försökte även fånga mimik, gester och kroppshållning. 

Patel & Davidson (2003) menar att det krävs mycket träning innan man behärskar förmågan 

att både anteckna och intervjua samtidigt. Därför valde vi att medverka båda två vid intervju-

tillfällena där en intervjuade medan den andre förde anteckningar. Vi hade även en intervju-

guide (se bilaga 1) för att komma ihåg våra frågor och för att kunna jämföra informanternas 

svar.  

Problematisering av metoden 

I vår empiriska undersökning valde vi att arbeta med kvalitativa intervjuer och för att arbetet 

skulle kännas hanterbart begränsade vi oss till tre intervjuer. Detta innebär att vi har ett 

mindre material att arbeta med, men vi upplever att vi ändå fått ett material som går att analy-

sera och bearbeta. I vårt val av förskolor begränsade vi vårt område till Skåne så att avståndet 

blev rimligt. Viktigt i detta sammanhang att tänka på är att de svar vi fått av pedagogerna inte 

kan ses som representativa för hur pedagoger i stort ser på musikens och rytmikens betydelse 

för språkutvecklingen då undersökningen varit väldigt begränsad.  

 

Vi kan även utifrån våra erfarenheter inse i efterhand att vi kanske varit mer positiva än helt 

neutrala i våra frågor till informanterna.  Detta kan ha påverkat de svar vi fått.  

Bakgrundsmaterial och forskningsgenomgång 

I denna del av studien har vi först som bakgrundsmaterial tittat närmare på vad de olika styr-

dokumenten säger om musik och språk samt pedagogens roll i förskolans arbete. Vi har även 

en kort forskningsgenomgång där vi tittat närmare på olika språkteorier och på barns språk-

liga och musikaliska utveckling. Att vi tagit med olika teorier berodde på att vi känner att det 

är väsentligt att ha en förståelse för vad som är viktigt vid både inlärning i allmänhet och vid 

språk och läsinlärning i synnerhet. 

Förskolans uppdrag 

Då förskolan är en del av skolväsendet har man även här precis som i ”vanliga skolan” en 

läroplan som talar om vilket uppdrag förskolan har. I Lpfö98 (2010) finns det inga mål som 

skall uppnås utan bara mål att sträva mot. Detta ger pedagogerna en större frihet att själva 

forma sin verksamhet, men ställer också krav på att de tydligt visar vart man strävar. I skriften 

Förskola i utveckling (2010) som är utgiven av Utbildningsdepartementet och som är ett för-

tydligande av läroplanen menar man att en sådan frihet ”ställer stora krav på förskolan att 



10 

 

erbjuda varje barn en rik och språkutvecklande miljö där barn kan lära tillsammans, av 

varandra och med engagerade vuxna.” (2010:7). Vad säger då läroplanen om musik och ryt-

mik?  I läroplanen Lpfö98 (2010) står det uttalat att förskolan skall använda olika uttrycks-

former för att stimulera barns utveckling och lärande. Inom språkutvecklingen kan detta då 

exempelvis vara användandet av musik och rytmik. Under punkten ”Utveckling och lärande” 

finns strävansmålen och endast ett av dessa berör musik uttryckligen och det är: 

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och 

sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycks-

former som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” (2010:10). 

I Utbildningsdepartementets Förskola i utveckling (2010) förtydligas läroplanen i och med att 

den beskriver den estetiska verksamheten som en viktig del i språkutvecklingen. Här i betonas 

också vikten av det lustfyllda och spontana som kan väcka barns nyfikenhet för både det ta-

lade och skrivna språket. Vidare sägs att även en förmåga att lyssna och urskilja olika ljud är 

en del av språkutvecklingen. Vi har valt att lyfta detta då förskolans ansvar blir att skapa för-

utsättningar för att varje barn får möjlighet att utveckla sitt språk. Som pedagog blir uppdraget 

att låta barnet möta språk på många olika sätt där musik och rytmik är en del av detta.  

Bim Riddersporre som är fil dr i psykologi, legitimerad psykolog samt legitimerad logoped, 

menar i Musikvetenskap för förskolan (2012) att barn har vitt skilda erfarenheter när de kom-

mer till förskolan. Några barn kan ha vuxit upp med ett ständigt flöde av musik och rytmik, 

medan andra knappt mött det alls. Detta innebär att förskolan både ska komplettera och kom-

pensera barnen utifrån deras individuella behov och detta är något som vi pedagoger måste ha 

en medvetenhet om. I Lpfö 98 (2010) beskrivs detta genom att pedagogerna skall ha ett för-

hållningssätt som gör att det skapas en god balans mellan olika former av kunskap och språk. 
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Pedagogernas roll 

Ulf Jederlund som är musikhandledare och musikterapeut nämner i boken Musik och språk ett 

vidgat perspektiv på barns språkutveckling (2002) att precis som när det gäller språket så 

måste vi pedagoger göra musikaktiviteterna meningsfulla. Han menar vidare att aktiva och 

delaktiga pedagoger är en förutsättning för att motivera barnen att delta aktivt. Som pedagog 

måste man vara medveten att barn har olika strategier för att lära sig eller att delta i musikak-

tiviteter. Likväl som ett barn kan vara aktivt kan det vara en passiv deltagare i aktiviteten. Att 

barnet är passivt innebär inte att barnet inte lär sig något, utan kan vid andra tillfällen visa att 

det varit delaktigt och lärt sig på sitt sätt. Som pedagoger tycker vi det är viktigt att ha en för-

ståelse för detta.  

Marie Eriksson som är förskollärare påpekar i Musik i förskolan (2013) att alla pedagoger 

som är med i aktiviteten med musik skall visa engagemang, glädje och aktivitet. Det har ingen 

betydelse hur vi sjunger utan att vi sjunger menar Eriksson (2013). Hon menar vidare att pe-

dagogen måste vara lyhörd för barnens intresse och bekräfta dem samt att ge dem material för 

att fortsätta sina spontana sånger. Materialet kan vara nya sånger, olika rörelselekar, rytm-

instrument med mera, men även att som pedagog själv delta i leken och hitta på egna sånger. 

Eriksson (a.a) säger: ”Det behövs inte en musiklärare eller en musikpedagog för att barnen 

ska få sjunga, leka och röra på sig. Det handlar om tilltro till den egna förmågan och om att 

våga” (2013:22). Gunilla Bojner som är bibliotekarie och musikforskare menar i Musik och 

Lek (1998) att använda sig av musik kräver att man tycker om musik och upplever att det är 

ett verktyg som går att använda. 

Som pedagog har man ansvar för att planera den pedagogiska verksamheten utifrån läropla-

nens olika mål. I detta kan man då uppleva att det är mycket som skall hinnas med så att de 

spontana och oplanerade aktiviteterna missas, exempelvis musik. Jederlund (2002) pekar att 

några hinder för pedagogerna är planeringar, luncher, raster, möten, samtal med mera 

Reggio Emilia i förskolans läroplan 

Vilket inflytande barn skall ha beskrivs i Lpfö98 (2010) där det uttrycks hur förskolan ska 

medverka till att utveckla barnens sociala kompetens.  Den ska ge dem förutsättningar så att 

de ”utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans 

miljö”(2010:12) Förskolans verksamhet ska lyfta det som barnen visar intresse för och detta 

visar på en tydlig koppling till Reggio Emilias tankar. Författarna Tove Jonstoij och Åsa Tol-

graven beskriver i boken Hundra sätt att tänka (2007) att Reggio Emilia är ett pedagogiskt 
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förhållningssätt där man utgår ifrån att alla barn föds rika på kunskap och med olika för-

mågor. Författarna menar vidare att alla barn även föds med en drivkraft att utforska världen 

och menar därför att det är en pedagogik som utgår från barnens behov. De menar att det inte 

är pedagogen som skall ge barnet svar på frågorna innan barnet själv ställt dem. Den här filo-

sofin utvecklades i Italien efter andra världskriget och har förvaltats av Loris Malaguzzi.  

Språkteorier 

I förskolans praktiska verksamhet kopplas det ofta tillbaka till olika pedagogiska teoretiker 

vars tankar även finns representerade i läroplanen på olika sätt. Även informanterna lutar sig 

mot olika teorier och därför har vi valt att förtydliga några av dessa olika teoretiska perspek-

tiv. Dels återkommer dessa kontinuerligt i förskolans arbetssätt och dels har vi stött på dessa i 

vår litteratur under utbildningen. 

Sociokulturell teori 

Lev S. Vygotskij (1896-1934) som var psykolog, pedagog och filosof är ett stort namn inom 

förskolepedagogiken. Denna man förespråkar en sociokulturell teori som går ut på att barn lär 

sig av och med andra. Kärnan i denna läroprocess är språk och att det är genom språket vi kan 

bedöma vad som sker hos individen. Svensson som är docent i pedagogik, menar i Barnet 

språket och miljön (2010) att om barnet får höra mycket språk i den sociala gemenskapen så 

som lek, samling och samtal så blir det ett redskap för barnets tänkande. Läroplanen för för-

skolan påpekar hur viktigt det är att barn lär i samspel med andra, ”Lärandet ska baseras såväl 

på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses 

som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande” (Skolverket, 2010:7).  Tanken med detta 

är att som barn skall man ha något att sträva mot, samtidigt som man delar med sig av sin 

kunskap till någon annan. Det här tankesättet går att koppla till Vygotskijs tankar om den 

proximala utvecklingszonen. Han menade att för att få bästa möjliga inlärning bör man ut-

mana barnet en nivå högre än där de befinner sig utvecklingsmässigt. Detta kallade han den 

proximala utvecklingszonen och menade att det är här man uppnår bäst resultat. Denna teori 

menar vidare att en anpassning av språket är av stor vikt för att barnen ska kunna skapa en 

förståelse för ord och dess innebörd, vilket oftast leder till en positiv språkutveckling. 

Behavioristisk teori 

Ivan Pavlov (1849-1936) som var både filosof och pedagog och B. F. Skinner (1904-1990) 

som var psykolog och författare förespråkar i sin tur en behavioristisk teori. De menar att det 

lilla barnet lär sig en massa ord innan det förstår dessas innebörd. Genom positiv förstärkning 
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av barnets olika kombinationer av ljud uppmuntrar man till nya kombinationer, det vill säga 

till en utveckling av språket. Pavlov och Skinner menar vidare att genom att visualisera olika 

föremål samtidigt som man benämner vad det är skapas en koppling - barnet hör ordet och ser 

samtidigt föremålet. Ett exempel på detta är det lilla barnet som tittar upp mot lampan och den 

vuxne som samtidigt säger ”lampa”. De menar vidare att det är viktigt att bemöta barnet posi-

tivt i dess försök att kommunicera och att man är väl medveten om vikten av att namnge det 

som finns runt om i barnets omgivning. Svensson (2009) påpekar att barn behöver […] upp-

repande gånger få höra ord som de kan koppla samman med aktiviteter och objekt” (2009:49). 

Detta sätt att arbeta på sker ofta i förskolan då vi som pedagoger använder bilder på aktiviteter 

eller saker som förstärkning till språket. I strävan att utveckla barnets språk skapas lustfyllda 

tillfällen där upprepning förekommer, till exempel musikstunder där samma sånger återkom-

mer gång på gång. Upprepning förekommer även vid andra stunder så som sagostunder, mat-

situation samt på och avklädning. Svensson (2009) påpekar också att barn behöver mycket 

beröm och bekräftelse på att de är duktiga och här får vi pedagoger pusha och berömma när 

barnet sagt något, oavsett om ordet är korrekt sagt eller ej. 

Gardners teori 

Dr Howard Gardner är psykolog och professor i neurovetenskap och har utvecklat teorin som 

bygger på att människan har flera olika intelligenser. I sin bok De sju intelligenserna (1994) 

skriver han att människor har olika intelligenser för att kunna ta till sig kunskap och musika-

lisk intelligens är en av dessa. Det Gardner (1994) menar är att musikalitet gör sig även på-

mint i språket. I musiken finns en form som även kan kopplas till språkets form. Han menar 

då att ”liksom vi kan urskilja olika nivåer i språket (från grundläggande fonologi via ordföljd 

och mening till större sammanhängande enheter som berättelser) har vi människor på musi-

kens område en känslighet för enskilda toner och fraser […]” (1994:99). Vi uppfattar att med 

detta menas att precis som musiken är uppbyggd av olika toner är språket uppbyggt av olika 

små enheter (fonem). Av dessa små enheter bildas sedan ord som tillsammans ger en mening 

med en innebörd. Att en människa som har musikalisk intelligens då söker sig till det musiska 

ser Gardner (1994) som helt naturligt. Han menar även att värderingar och förutsättningar 

spelar stor roll för vilken musikalitet man utvecklar. Gardner (a.a.) menar vidare att för att det 

ska ske en optimal utveckling krävs att flera intelligenser samverkar. Att enbart fokusera på 

en intelligens, menar han, är inget man kan bygga på. För att utvecklas både musikaliskt och 

språkligt behöver man den lingvistiska intelligensen likväl som den musikaliska. 
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Anders Arnqvist fil dr i psykologi, nämner i boken Barns språkutveckling (1993) att det finns 

tre förklaringar till språkutvecklingen oavsett vilken teori man använder. Den ena är yttre på-

verkan, den andra medfödd förmåga och den tredje förklaringen är sambandet mellan med-

född förmåga och en stimulerande miljö som till exempel förskolan, där medvetna vuxna kan 

föra språkutvecklingen framåt. 

Studier av betydelse för uppsatsen 

I denna del har vi valt att lyfta fram Dahlbäcks (2011) och Ehrlins (2012) forskning då dessa 

hjälper oss att klargöra musiken och språkens samverkan samt vikten av pedagogens roll. 

Musik och språk i samverkan 

Katharina Dahlbäck (2011), som är utbildad lärare i musik och svenska, har genom sin akt-

ionsforskning (se s.7) undersökt hur barns inlärning påverkas där musik och språk samverkar. 

I denna påvisar hon vikten av att få möjlighet att delta på lika villkor men på olika sätt. Hon 

lyfter även fram hur pedagogerna kan koppla samman musik och språkinlärning på ett lekfullt 

sätt så att det får ett meningsfullt syfte. I sin forskning belyser hon även vikten av repetition 

och variation för att skapa möjlighet för alla deltagare att vara delaktiga. Genom repetition ges 

alla möjlighet att lära sig sångerna och genom variation hittar barnen sin egen favorit.  Att 

använda musiken kan på olika sätt leda till en språklig utveckling. Dahlbäck (a.a.) skriver att 

om ett barn deltar i olika musikaliska sammanhang kan barnet bli nyfiken på det talade och 

skrivna språket. Hon menar vidare att genom olika sånger möter barnen nya ord som kan leda 

vidare till nya kunskaper om ordets användning, uppbyggnad och delar. 

I sin forskning har Dahlbäck (a.a.) låtit både barn och pedagoger arbeta utifrån en tydlig struk-

tur. I arbetssättet […] fanns rutiner och vanor som fungerade stödjande med variationer inom 

ramarna vilket gav utrymme både för stabilitet och förändring” (2011:131). Detta arbetssätt 

har gett stora möjligheter till repetition och att kunskapen fastnar hos barnen. Hur viktigt detta 

är kan vi se i vårt pedagogiska arbete. När en tydlig struktur finns i exempelvis en samling 

skapar det en trygghet hos barnen som ger en möjlighet för oss pedagoger att tillföra nya 

sånger, ramsor och lekar. I de samtal som Dahlbäck (2011) haft med pedagogerna i sin studie, 

har de betonat att alla barn lärt sig men på olika sätt. Genom att använda sig av både auditiva 

(sånger), visuella (blädderblock med text) och kinestetiska (teckenspråk och rörelse till sång-

erna) sätt att föra ut informationen har alla gjorts delaktiga. Detta går att koppla till Gardners 

(1994) teorier om olika intelligenser där han menar att man har olika förmågor till lärande. Vi 

kan också se att i repetition kan vi koppla tillbaka till det behavioristiska perspektivet som 
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menar att det skapas en koppling vid upprepning. Att man arbetar tillsammans går att koppla 

till det sociokulturella perspektivet som menar att barn lär i ett sammanhang och av varandra. 

Vikten av pedagogen 

Anna Ehrlin (2012), som är doktorand i musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning, 

upplever i sin studie Att lära av och med varandra att pedagoger i förskolan förringar sin egen 

kompetens och inte litar fullt ut till att de kan sjunga och musicera med barnen. De väljer där-

för i högre utsträckning bort att arbeta med musik som en egen aktivitet och lyfter istället 

fram musiken som hjälp vid språk- och talinlärning i större utsträckning. Att musiken och 

sången kan vara en väg in i språket upplever hon blir bekräftat i hennes samtal med sina in-

formanter. Genom att använda sig av olika musikaktiviteter får barnen en möjlighet att möta 

språket på olika sätt. Ehrlin (2012) visar i sitt resultat att det som barnen möter i olika aktivi-

teter används sedan i andra sammanhang. Ett exempel är när man spelar på trumma så kom-

mer det ett visst ljud. Detta testar man sedan med gaffeln på tallriken eller glaset vid mid-

dagsbordet. På detta sätt skapar barnen en förståelse för de begrepp som använts som till ex-

empel starkt, svagt.  För att man som pedagog ska kunna utveckla sitt arbete krävs dock en 

utveckling av den musikaliska kompetensen. Ett av förskolans uppdrag är bland annat att ut-

veckla barns kompetenser inom musik och sång. Då är det, menar Ehrlin (a.a), av största vikt 

att pedagogerna har den kompetens som krävs för att genomföra uppdraget. Hon menar vidare 

att enligt hennes erfarenheter är att det är viktigt att man satsar på att utveckla den musika-

liska kompetens pedagogerna redan besitter. Att luta sig tillbaka och tro att kompetensen finns 

menar hon är ingen vinnande strategi.     

Språkutveckling 

I denna del beskriver vi utvecklingen från det ofödda barnet till förskolebarnet. Det gör vi för 

att förtydliga att forskning visar att ljud uppfattas redan när barnet ligger i mammans mage. 

Sådana ljud ligger till grund för barnets fortsatta språkutveckling. Forskning visar att ett ofött 

barn uppfattar ljud av olika slag, vilket bland annat innebär att vår förmåga att just upplev och 

urskilja olika ljud är något vi tidigare utvecklar. Att arbeta med musik kan vara ett sätt att ta 

tillvara på denna förmåga. 

Barnets första språkupplevelse 

Barnet börjar kommunicera redan i mammans mage och på den 105:e graviditetsdagen kan 

fostret urskilja olika ljud, läten och tongångar, men framförallt kan barnet höra sin mammas 

röst. Berit Uddén som är fil doktor i musikpedagogik menar i boken Tanke- Visa-Språk: Mu-
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sik pedagogik med barn (2004) att spädbarnet har en förmåga att kommunicera med den 

vuxna, den vuxna pratar och spädbarnet svarar genom joller. Gunilla Ladberg som är fil dr i 

pedagogik skriver i boken Barn med flera språk (2003) att ”barnets första upplevelse av språk 

är kroppslig” (2003:57). Hon menar vidare att när barnet ligger i magen tar fostret in rytmen 

av allt modern gör. Det är både hjärtslag, andning, rörelse med mera och detta ger fostret en 

känsla av rytm och det är en viktig del av barns språkutveckling.  

Att prata eller inte prata 

Förskoletalpedagogen Monica Centerheim-Jogeroth säger i boken Vägen till språket (1991): 

”Det första barnet lär sig förstå av kommunikationen är kroppsspråket och språkets melodi” 

(1991:14) Detta påvisar även Jederlund (2002), då han menar att språk kan vara av olika ty-

per: kroppspråk eller bildspråk. Vidare menar han att som människa förstärker man gärna det 

talade språket med kroppen genom tecken, gester och mimik. Språket kan även förstärkas 

med hjälp av ljud och bilder. På förskolan kan detta visa sig genom att man använder bilder 

för att förtydliga innehållet i en sång. Jederlund (2002) nämner att alla barn behöver vuxna 

som lyssnar och pratar med dem på alla olika språk. Han lyfter i samband med detta fram Ma-

laguzzis berömda citat om att ett barn har 100 språk men berövas 99. Vår tolkning av detta är 

att samhället och skolan förordar det talade och skrivna språket framför mer estetiska uttryck.  

Barns språkutveckling 

Det som är så fascinerande med barn är att de lär sig språket på ett naivt sätt. De använder alla 

ord de lärt sig utan att veta vad orden betyder. Barn använder sig, precis som vuxna, av språ-

ket för att förmedla känslor och behov. De struntar fullkomligt i grammatik och uttalsregler 

utan de pratar bara på. Senare i utvecklingen rättar de själva till felen som kan ha uppstått i 

sitt språk. Barn tycker inte att det är pinsamt att säga fel så som vi vuxna kan tycka när vi ska 

lära oss ett nytt språk. Sandvik som är förskolelektor och Spurkland som är docent i Norge, 

påpekar i sin bok Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan (2009)  att när 

man skall stimulera språket är det viktigt att skapa situationer där barnet får användning av 

språket och upplever det som meningsfullt. Detta menar även Ladberg (2003) som skriver att 

barnet måste uppleva det som viktigt att lära sig ett språk och att språket behöver fylla en 

funktion. För det lilla barnet blir språket viktigt för att kunna kommunicera sina tankar och 

känslor medan för det äldre barnet har språket även en central funktion i dess sociala kontak-

ter. Centerheim-Jogeroth (1991) nämner också att ”vägen till språket är lång och inte alltid så 

lätt. Många barn behöver mycket stimulans för att nå ända fram” (1991:5). I förskolan använ-

der man rim, ramsor, spel, musikstunder och exempelvis högläsning för att skapa situationer 
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där språket kan stimuleras. Ladberg (2003) menar dock att barn ofta lär sig ramsor och sånger 

utan att förstå innebörden. Samtidigt som detta är en tillgång måste man som pedagog ha ett 

medvetet förhållningssätt där man på ett lekfullt sätt förklarar ordens betydelse. Svensson 

menar i Barnet språket och miljön (2009) att talspråket är uppbyggt i tre grupper. Den första 

gruppen är funktion som handlar om hur språket används i olika sociala sammanhang. Som 

både barn och vuxen anpassar du ditt språk utifrån den situation du befinner dig. Som vuxen 

anpassar du ditt språk till barnet för att på så vis skapa en större förståelse för ordens innebörd 

samtidigt som barnets språk utvecklas. Svensson (a.a) menar att i funktionen vägs även in 

faktorer som vilket samtalsämne som väljs, hur mycket utrymme man ges i samtalet, vad man 

visar med kroppen, men även det rent känslomässiga uttrycket (ilska, glädje, sorg) i språket. 

Den andra gruppen talspråket indelas i är innehåll och med det menar Svensson ”hur ord och 

satser sätts samman samt relationen mellan olika ord och mellan satser” (2009:17). För ett 

barn innebär det att kunna tolka vad ett ord betyder i ett visst sammanhang för att kunna skapa 

en förståelse för samtalets helhet: ett exempel är ”skärp dig”. Tar barnet ordet bokstavligt får 

det en annan innebörd än om det tar det bildligt. Den tredje gruppen är form där fonologi, 

morfologi och syntax ingår. Dessa visar alla delar ett språk är uppbyggt av och hur det binds 

samman. Det är fonologin som beskriver de språkljud ett språk består av. Ensamma betyder 

fonemen ingenting men när de sätts samman bildas det ord och som Svensson (a.a) menar ”ett 

byte av ett fonem mot ett annat medför att ett visst ord ändrar betydelse” (2009:18). Det spe-

lar alltså roll hur jag använder olika språkljud när det är något jag vill ha sagt. Morfologi där-

emot handlar om hur ett ord bildas och vilken ordklass de tillhör. Vilken medvetenhet man 

har morfologiskt påverkar hur vi längre fram kan avkoda en text och hur snabbt detta går. 

Ytterligare en pusselbit är Syntaxen som handlar om hur orden kan sättas samman till ett 

språk med mening. Hur man kombinerar orden och vilken följd de har gör att innebörden helt 

kan ändras. Alla delar som beskrivits ovan behöver samverka för att man ska kunna utveckla 

ett rikt och användbart språk. Svensson menar i boken Språkglädje (2005) att det är viktigt att 

barn får leka med språket och får möta olika språkljud. Genom dessa språklekar kan man då 

skapa en medvetenhet hos barnet vad gäller språkets delar och form. Svensson (2005) menar 

att ”barn som reflekterar över hur något sägs […] eller funderar över hur ord, orddelar eller 

språkljud kombineras, är språkligt medvetna” (2005:18). 

Musik och rytmik 

I denna del beskriver vi musiken och rytmikens roll i språkutvecklingen. 
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Sjunga och tala 

Musiken har funnits lika länge som det funnits människor menar Jederlund (2002). Han me-

nar vidare att ju tidigare ett foster möter ljud och rytmiska vibrationer desto fortare främjar det 

barnets vidare utveckling. 

Håkansson (1998) menar att när barnet är några månader börjar det leka med sin egen röst och 

utforska olika röstlägen. Riddarsporre (2012) menar å sin sida att det nyfödda barnet föds med 

musikalisk erfarenhet och hon betonar på följande sätt musikens betydelse:  

”Musik i olika former är en integrerad och viktig del i barns uppleverser, ut-

veckling, samspel och lek. Musik är dessutom något alldeles speciellt att 

avnjuta, utöva och utveckla. […]” (Riddarsporre 2012:34)  

Riddarsporre (2012) menar att musik kan vara hjälp för stunden. Barn behöver bearbeta det de 

har gjort eller varit med om. Det kan handla om både glädje och sorg. I vårt pedagogiska ar-

bete har vi när vi arbetat med olika känslor använt oss av just musik som förstärkning. Vi har 

spelat upp musik som barnen själv har fått tolka genom att visa med hela kroppen (kropps-

språket) hur de upplever musiken. Jederlund (2002) påpekar att sången kommer före talet och 

detta menar även Uddén (2004) som skriver att för att utveckla sitt tal använder barnet 

sången. Jederlund (2002) nämner också att han aldrig mött någon som inte sjunger men däre-

mot barn och vuxna som inte talar. Han nämner också att talutvecklingen hos barn kan stimu-

leras med hjälp av röstlekar och sång. Detta används både utav talpedagoger och logopeder 

med flera för att hjälpa vid minnesförlust, talrubbning och dyslexi. 

Rim och Ramsor 

Hur lär man sig egentligen ett språk? Ladberg (2003) säger att ”för att lära ut ett språk är tree-

nigheten språkmelodi-rörelse-rytm ett kraftfullt hjälpmedel” (2003:57). För att lättare och 

snabbare lära sig det nya språket som barn är det viktigt med rim, ramsor, rörelsevisor med 

mera. Detta menar även Ulla Wiklund som är musiker och rytmiklärare. I boken Den lydiga 

kreativiteteten (2003) lyfter hon fram vikten av sång, puls och rytm i samband med barns 

språkutveckling. Wiklund (2013) menar att genom att sjunga sånger med svåra ord skapar 

man möjlighet till förförståelse. Hon menar vidare att man inte behöver förståelsen från bör-

jan utan den utvecklas hela tiden. Det är emellertid viktigt med en inbjudande och tillåtande 

miljö. Jederlund (2002) menar att vuxna och barn som har olika erfarenheter med sig kan ut-

vecklas, ha skoj, samt må väldigt bra tillsammans och i en sådan miljö utvecklas språket. I 

detta finns även den spontana sången Marie Eriksson nämner i Musik i förskolan (2013) att 

spontansång i barnens lek är social och kontakttaggande. I den spontana sången får barnen 
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möjlighet att träna och bearbeta svåra och nya ord. Hon menar också att ju mer vi använder 

oss av musik i vardagen ju mer ökar barnens spontana sånger. 

 

Rytmik och rörelse 

Henny Hammershöj som undervisar i musik vid Fröbel seminariet i Köpenhamn nämner i 

boken Musikalisk utveckling i förskoleåldern (1997) ”att både när barn sitter och fantiserar 

och när de talsjunger, är det ofta rytmiska rörelser som stimulerar till det” (97:41). Även Je-

derlund (2002) menar att aktiviteter som sång och rörelse bildar en enhet som skapar en hel-

hetsupplevelse.  

Att rytmiken funnits med i många år påvisar Uddén (2004) när hon beskriver Fröbels tankar i 

boken Tanke-Visa-språk (2004). Fröbel (1782-1852) utvecklade under sitt liv en pedagogisk 

filosofi om barns lärande. Han ville veta vad det var som gjorde att även yngre barn hade ett 

så väl utvecklat språk. Det han kunde se var att barnen i sin lek med vuxna, särskilt med kvin-

norna, kom i kontakt med rim, ramsor och sång. Hans slutsats blev då att det han kallade 

”Barndomens pedagogik” borde utgå ifrån det man upplevde i vardagen. Fröbel upplevde 

också att sången blev en språkbärare. Därför kom sång och lekvisor att spela en central roll i 

hans pedagogik. Han menade även att samspelet mellan vuxen och barn var av stor betydelse 

där den vuxne spelade en viktig roll med att förklara ord och skeende. Fröbels påverkan går 

fortfarande att se i förskolans verksamhet. Hans tankar om att fånga vardagen syns i vårt ar-

betssätt med barnen där vi lyfter fram barnens tankar och arbetar utifrån dessa. Detta förhåll-

ningssätt går även att koppla till Reggio Emilias tankesätt. 

Resultat 

I våra intervjuer har vi märkt att musiken är ett viktigt inslag i förskolans verksamhet. Dock 

har pedagogerna olika förhållningssätt till musiken då man har olika erfarenheter. Våra infor-

manter ser musiken som en lustfylld aktivitet, samtidigt som den bygger broar till annan kun-

skap. Kunskapen kan vara att man sjunger sånger och lär in nya ord. 

Arbete med musik i barngrupp 

I våra intervjuer har vi kunnat se att våra informanter har olika förhållningssätt till hur man 

arbetar med musik. Lisa är en väldigt engagerad pedagog som har ett stort musikintresse. Hon 

använder mycket musik och rörelse i sitt pedagogiska arbete och har en stor medvetenhet i 

sina olika musikaktiviteter. I aktiviteterna tar hon tillvara på barnens erfarenheter och bygger 
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vidare på dessa. Hon vet att musik ger både sociala och språkliga vinster men har samtidigt en 

strävan att musiken skall få ett eget värde. Lisa säger ” musiken skulle få vara musik här nu 

och inte uppnå något annat”. 

Mona använder också mycket musik men lägger mer in det i temaarbete. Hon använder även 

mycket musik till olika rörelseaktiviteter. Mona har också en tanke med det hon gör men upp-

lever många gånger att det beror på barngruppens intressen och engagemang. Mona säger 

samtidigt: jag tror det är mycket på hur vi gör, hur vi framför. 

Lena, som har en lång erfarenhet som pedagog har musiken som främsta fokus i sin verksam-

het. På Lenas förskola arbetar man temainriktat och väver in musiken som en naturlig del. På 

förskolan använder man sånger som behandlar ett visst ämne. Sångerna används som en del 

för att arbeta mot strävansmålen i Läroplanen. Musiken finns med varje dag på hela förskolan, 

och en gång i veckan möts alla avdelningar och sjunger tillsammans. Vid dessa tillfällen är 

där någon/några som uppträder. De har också spelat in en cd-skiva som barnen erbjuds att 

köpa så att de kan lyssna på sångerna hemma. 

Musik och barns språkutveckling 

I våra intervjuer gör informanterna olika reflektioner om att språket kan stärkas genom musi-

ken. Monas upplevelse av musik och rytmik är att de stärker barnens språk. Hon menar också 

att det är viktigt att barn lyssnar på texten för att skapa sig ett utökat ordförråd. Hon menar att 

”Lyssnar man inte så hör man inte uttalet och [...]det tror jag absolut kan påverka”. Även Lisa 

upplever att musiken ger en massa vinster rent språkligt. Genom det arbete hon och hennes 

kollegor gjort med puls och rytm tillsammans med rim och ramsor upplever hon en märkbar 

skillnad mot den barngrupp hon arbetat med terminen innan. Med den gruppen arbetade hon 

inte medvetet med puls och rytm men dock med rim och ramsor. Hon säger: 

”[…]i det språkliga har du mer en annan rytm alltså och kan du då jobba med-

vetet med rytm alltså så får du språket med dig” 

Lisas upplevelse är att en del språksvaga barn kan sjunga en sång med exakt rätt text men kan 

inte säga sitt eget namn. Detta är något hon har upplevt i sitt eget arbete. Lena, å sin sida, me-

nar att musiken är en väg att möta de flesta barn oavsett om de är starka eller svaga i språket. 

Hennes upplevelse är att de flesta barn tycker om musik och visar en glädje när man sjunger. 

Mona däremot utrycker att det kan variera från barn till barn. Vissa barn är väldigt delaktiga 

medan andra är mer passiva och bara lyssnar. Men även om de bara lyssnar tror hon verkligen 

att de tar till sig språket. 
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Spontan sång och musik 

Lena menar att de yngre barnen är väldigt duktiga på att hitta på egna sånger. Hon säger 

”alltså de sjunger ju själv saker till vad dom gör”. Dock menar hon att om de är medvetna om 

det är inget hon reflekterat över. Att barnen hittar på egna sånger är inget Mona upplever. Hon 

ser istället att barnen spontant sjunger de sånger de kan i leken, både i ute- och inneaktiviteter. 

Lisa däremot upplever att hon själv spontansjunger och hittar på egna sånger. Detta är även 

något hon kan se hos barnen. Förutom att sjunga så spelar barnen på grejor och ramsar. 

Pedagogernas roll och engagemang 

Lena som arbetat i många år som pedagog menar att som pedagog måste man själv ha ett in-

tresse för musiken. Har man inte det avspeglar det sig i arbetet med barnen och den glädjen 

som kan finnas i musiken lyfts inte fram på samma sätt. Även Mona lyfter fram pedagogens 

engagemang. Hon tror att det har stor betydelse hur engagerad man är som pedagog. Monas 

förskola har varit bortskämd med att ha en musiklärare att tillgå och som genom sin glädje för 

musik inspirerat barnen. I samband med en omorganisation fick musikläraren färre timmar 

och pedagogerna fick då hålla i musiken själva. Mona menar att är man då inte väldigt intres-

serad av musik så väljer man bort det till förmån för något annat. Lisa som ser musik som 

viktig menar att ju mer man jobbar med musik ju mer hjälper man barnen utveckla sitt språk. 

För Lisa är musik inte bara att ha sångstunder och sitta att spela gitarr, utan musiken finns 

med hela tiden. Genom sitt engagemang kan man motivera barnen att prova nya saker som att 

våga testa olika ljud, till exempel att trumma på blomkrukor av plast.  

Diskussion/analys 

Här diskuterar vi resultatet av vår undersökning. Vi tar upp informanternas olika syn på att 

arbeta med musik samt medvetenheten hos pedagogerna om hur den språkliga utvecklingen 

ser ut genom musik och rytmik. Vi lyfter även fram våra egna erfarenheter. För att stödja 

denna diskussion använder vi den forskning som finns att läsa i bakgrundsmaterialet. 

När vi började vår undersökning var syftet att skapa en större förståelse för hur musik och 

rytmik påverkar barns språkutveckling. Som pedagoger har vi ett uppdrag att barn skall lära 

sig olika saker och en viktig del för barnens utveckling är språket. Där upplever vi att musik 

och rytmik är ett fantastiskt redskap. Då vi sett i våra intervjuer att intresse och erfarenhet hos 

pedagoger kan ha en påverkan på hur man använder musik och rytmik i det pedagogiska arbe-

tet så vill vi i denna del belysa de likheter och olikheter som kan finnas hos pedagogerna. 
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Trots att alla våra informanter har förskollärarutbildning har deras utbildningar sett olika ut 

beroende på studieort. I deras utbildning har språk och barns språkutveckling ingått, medan 

endast en av informanterna haft musik som enskild kurs. 

Olika teoretiska perspektiv på lärandet i förskolan 

I förskolan lär man sig ofta i ett sammanhang tillsammans med andra, och detta sätt att tänka 

grundar sig i Vygotskij pedagogiska tankar. Svensson (2009) lyfter fram det Vygotskij kallar 

den proximala utvecklingszonen och menar att det är viktigt att utmana barnet för att komma 

framåt. Detta kan vi se hos våra informanter där både Lena och Mona menar att de äldre bar-

nen blir förebilder för de yngre barnen. Att barn som tillägnat sig mer kunskap blir någon att 

sträva mot och inspireras av har även vi upplevt i vårt arbete. Trots att vi själv arbetar med en 

åldershomogen barngrupp upplever vi att det alltid finns någon att sträva mot och lära sig av. 

Att ha någon att sträva mot förordar förskolans läroplan och detta sätt att arbeta på skapar 

goda förutsättningar för utveckling och lärande.  

I en av våra intervjuer kom vi i kontakt med Gardner (1994) och när vi tittade närmre på hans 

teori såg vi att denna går också att koppla till läroplanen. Enligt Lpfö98 (2010) skall barnen 

”få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig det 

vill säga bilda sig utifrån olika aspekter så som intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, 

sinnliga och estetiska” (2010:7). Detta kan vi se i Gardners (1994) tankar om de olika intelli-

genserna och om hur man tar till sig kunskap. Han menar att man inte enbart kan fokusera på 

en intelligens utan det är flera som måste samverka. Hos Mona är det en naturlig del i det pe-

dagogiska arbetet. Hon beskriver hur man i ett tema arbete medvetet kopplar till Gardners 

(a.a.) olika intelligenser. Då Lisa och Lena inte har Gardners (a.a.) tankar med sig visar de 

heller ingen koppling till detta.  

Den behavioristiska teorin bygger på att som vuxen berömma och förstärka det barnet gör. Ett 

exempel är det lilla barnet som tittar på lampan och den vuxna som säger ”lampa”. Att repetit-

ion är något som barnen upplever som viktigt upplever vi i vår verksamhet. Det vill gärna 

göra samma saker och höra samma sånger gång på gång. Detta kunde vi märka i vårt mu-

sikrum på förskolan, där barnen valde samma sång/musik varje dag. Vi kunde även se det hos 

våra informanter, hos Lisa med sin cd-skiva om rytm och puls som spelades varje dag och hos 

Lena med cd-skivan från årets musikarbete. Monas förskola höll sig mer till traditionella 

barnsånger. Dock menar Mona att barnen även sjunger mycket schlager och annat barnen hör 
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på radio och tv i sin omgivning. Att använda samma sånger/musik kan upplevas som väldigt 

enformigt för oss vuxna men som Lisa säger ”barnen älskar det”. 

Vinster med att kombinera musik med språkinlärning 

I våra intervjuer har vi kunnat se att informanterna upplever att musiken har en positiv inver-

kan på språket. Dahlbäck (2011) menar att genom att använda musik kan det medverka till en 

språklig utveckling. Hon menar också ”att använda sånger i språkinlärningen kan alltså vara 

ett sätt att placera ord och texter i en strukturerad form med tydlig början och slut som också 

gör det lättare att lära sig nya sånger, ord och melodier” (2011:128) I vårt arbete har vi upp-

levt att barn med språksvårigheter många gånger kan sjunga en text men inte alltid har ett 

korrekt talspråk.  Vår informant Lisa ser också att barn som inte har ett tydligt språk ändå kan 

sjunga. Hon säger: 

”Vi har en som inte kan säga våra pedagogers namn liksom vi har lärt oss förstå 

när han vill mig något eyyy eller någon annan aooo såna ljud va, men han kan 

sjunga blinka lilla stjärna flytande alltså. Du hör vartenda ord han säger.” 

Vilka språkliga vinster finns det då med att använda musik och rytmik i förskolan? 

Själv upplever vi att sånger och ramsor med en tydlig puls stimulerar barnen till att leka med 

språket och ta till sig orden. På vår förskola har vi ett musikrum där barnen kan spela sina 

idolers musik och dansa till den. Vi har då märkt en tydlig skillnad på språket hos de barn 

som haft olika problem med språket. Mona har inte reflekterat över om det finns visor och 

lekar som är bättre för språkutvecklingen. I intervjun nämner hon att rim och ramsor kan 

gynna språket men det är inget hon reflekterat närmare över. Ladberg (2003) menar att som 

pedagog är det viktigt att ha ett medvetet förhållningssätt när man lär barnen nya ramsor och 

sånger. Detta för att barn oftast inte förstår innebörden av orden utan behöver en förklaring av 

dess betydelse. 

Lena arbetar mycket med texter där orden inte alltid är lätta och säger: 

”[…]barnen hos oss har ett otroligt bra sånger att gräva ur därför att och med 

mycket texter, så vi använder ju det även att lära ut olika ord och så de lär sig 

många nya ord […] 

 

Lisa upplever att det finns ett tydligt samband mellan språk och musik. Denna slutsats drar 

hon bland annat utifrån den erfarenhet hon fått i arbetet på förskolan. Hon kan se tydliga 

skillnader mellan den grupp hon arbetar med i dag och den grupp hon lämnade för drygt ett år 
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sedan. Lisa säger ”Och låt mig tro att det är (skratt) att det är banne mig musikens hjälp. Jag 

tror det (ett stort leende)”. Som Jederlund (2002) nämner är en förutsättning att motivera bar-

nen att delta aktivt att pedagogerna är aktiva och delaktiga. 

Musiken i verksamheten 

Hur använder vi musik och rytmik i vår verksamhet? Vi upplever att musik och rytmik an-

vänds men inte i samma utsträckning som förr. Revideringen av läroplanen har gjort att stort 

fokus hamnat på de mer teoretiska områdena så som matematik och naturvetenskap. Samtliga 

av våra informanter uppger sig använda musik varje dag i någon form.  

Lena upplever att de arbetar mycket med musik och rörelse, hon säger:” Det är en del av var-

dagen, vi arbetar mycket med musik och mycket med musik och rörelse”. När Mona pratar 

om musik i vardagen så uppfattar vi att hon menar att musik i vardagen är när barnen uttryck-

er önskan att lyssna på musik och då erbjuds detta i form av en cd-skiva. Genom våra egna 

erfarenheter som pedagoger har vi till viss del samma utgångspunkt som Mona. Vi sätter oss 

inte ner och sjunger utan använder oss utav musik på skivor eller olika digitala medel. Det är 

dock som Eriksson (2013) nämner, att när barnens favoritlåt kommer så märks detta direkt 

genom hopp och dans och väldigt glada skratt och rop. Det är något vi också märkt i vår 

barngrupp. 

Eriksson (a.a.) nämner också att det är viktigt med planerade sångstunder eller andra aktivite-

ter, för att man som pedagog ska kunna inspirera och visa vägen. Lisa nämner att hon kan se 

genom planerad aktivitet hur musiken blivit en del av vardagen. Det syns tydligt när barnen 

spontant börjar spela på muggar och saker runt omkring dem. Dahlbäck (2011) och Svensson 

(2009) nämner båda att stunderna måste ha ett meningsfullt syfte och innehåll. Detta för att 

barnen skall känna det meningsfullt att delta i aktiviteten. Mona använder musiken i temaar-

bete och hon kan då se att musiken blir en del av aktiviteten (saga, drama, musik) 

Hur viktig är pedagogen?  

Vilken roll spelar då pedagogen? Utifrån den erfarenhet vi har som pedagoger så spelar det 

roll hur man är som pedagog och vilket intresse det finns hos pedagogerna. Detta kan vi även 

se hos våra informanter och Mona säger: 

”Jag tror det är mycket på hur vi gör, hur vi framför, […] jag går in och tycker 

det är roligt själv […] är medryckande […] så dom älskar det och tycker det är 

jätteroligt för att jag kände att jag var engagerad i det, så det tror jag har stor be-

tydelse” 
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Eriksson (2009) menar att man som pedagog ska tro på sig själv och att det inte har någon 

betydelse om man är musiklärare eller inte. Att arbeta med musik handlar mer om att ha roligt 

tillsammans och våga prova nya saker. Ehrlin (2012) menar att dagens pedagoger många 

gånger inte känner sig trygga i den kompetens de har och väljer därför bort musiken. Detta 

kan även vi relatera till på vår förskola. 

Avslutande reflektioner 

Vi tycker att vår undersökning visar att det finns ett samband mellan musik och språkutveckl-

ing. En av de frågor vi funderade över var vilka föreställningar pedagoger har kring hur barns 

språkutveckling påverkas av musik och rytmik. Det vi har kunnat utläsa av våra intervjuer och 

bakgrundsmaterial är att det finns ett samband mellan musik, rytmik och språkets utveckling. 

Vi upplever även att vi fått svar på vår andra fråga: Vilken roll har pedagogen? De svar vi fått 

från informanterna visar på vikten av det egna intresset. Detta har vi även kunnat utläsa i den 

forskning vi läst där man menar att dagens pedagoger inte litar till sin egen kompetens inom 

musiken och då gärna väljer bort denna aktivitet. 

 

I vårt eget arbete har vi upplevt att musik och rytmik fått stå tillbaka till förmån för de teore-

tiska kunskaperna. När man erbjuds fortbildning eller föreläsning så handlar det ofta om just 

dessa områden. Detta trots att man tydligt kan visa att musik och rytmik har en positiv inver-

kan på barns språkutveckling. Lisa säger att ”det är ett viktigt ämne som vi har tappat” och 

Monas upplevelse är att man lagt stor vikt vid naturvetenskapliga ämnen och att musiken då 

väljs bort. Lena däremot ser musiken som sitt främsta fokus som de har prioriterat. I sina te-

man väver de hela tiden in musiken. Även om inte våra informanter upplever detta så ser vi 

att det finns mycket som konkurrerar om vår tid. Som pedagog kan det då vara svårt att priori-

tera vad som är av största vikt att göra.  

 

Vi hade inga problem att hitta informanter som visade intresse för att delta i vår undersök-

ning. Dessa informanter hade olika bakgrund och erfarenheter vilket också avspeglade sig i 

deras svar. Lisa och Lena som har en gedigen musikbakgrund, visar i sitt arbete ett stort in-

tresse för musik medan Mona känner sig tryggare i idrott och hälsa där hon upplever att hen-

nes styrka finns. Dock menar alla att ytterst är det pedagogens engagemang som spelar en 

avgörande roll. Detta uttrycker Lena när hon säger: ”sedan kan man ha vilken pedagogik man 

vill men man ska ha bra personal och har man inte det så är det ingen pedagogik som gäller i 

hela världen” 
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 Bilagor 

 

 

Informationsbrev 

Vi heter Petra Westphal och Titti Skog och studerar till lärare mot tidigare åldrar vid Linne-

universitet i Växjö. Vi ska nu avsluta vår utbildning med att skriva ett examensarbete som 

handlar om Hur musik och rörelse hjälper barnen till språket. 

Vårt syfte är att ta reda på hur förskollärare tänker kring musik som ett pedagogiskt verktyg 

för barns lärande och utveckling och hur man använder musiken i den vardagliga verksamhet-

en i förskolan. Vi är därför i behov av er hjälp för att kunna genomföra denna undersökning. 

Vi skulle vilja komma och intervjua er Vi räknar med att intervjun kommer att ta ca en halv-

timme. 

De förskollärare som är villiga att ställa upp på en intervju kommer att anonymiseras. Försko-

lor kommer inte att nämnas vid namn eller på annat sätt vara möjliga att särskilja i undersök-

ningen. Medverkan är frivillig och ni kan när som helst, fram till den dagen arbetet publiceras 

(oktober 2013), välja att hoppa av. Vi kommer att kontakta er via telefon under vecka ? med 

förhoppning om att någon är intresserad. 

Har ni några frågor kring detta kontakta oss gärna på nedanstående e-postadresser eller tele-

fonnummer. 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Petra Westphal & Titti Skog 

 

Petra Westphal  

Titti Skog  

Handledare Maria Nilson  
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Frågor till Examensarbetet ”Språk och musik” 

Vilken utbildning har du? 

- Hur många år har du arbetet som pedagog? 

- Vad består dina arbetsuppgifter av just nu? 

 

Har musik ingått som ämne i din utbildning? 

- Har språk ingått som ämne i din utbildning? 

 

Hur använder ni musik? Är det en del av vardagen eller en ”rolig aktivitet”? 

 

Finns det sånger, visor eller lekar som ni upplever är bättre än andra i språksyfte? 

 

Upplever ni att de språksvaga barnen lättare kan ta till sig musik & rytmik? 

 

Upplever ni att det finns någon språkskillnad mellan barn som har sjungit/rytmiserat mycket 

än de barn som inte har det? 

- Hur märks det i så fall? 


