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I vår studie har vi genom vårt syfte tagit reda på hur pedagoger har använt sig av 

sånger som ett pedagogiskt verktyg, och vi har undersökt hur pedagogerna kunde 

skapa delaktighet till barnens språkutveckling genom sång och samlingar på 

förskolan. Vilka mål hade pedagogerna? För att nå syftet har vi genomfört en 

kvalitativ undersökning i form av intervjuer där man fokuserar på egenskaperna och 

inte på personerna som deltar. Intervjuerna utfördes med pedagoger på två olika 

förskolor, både enskilda samt i grupp. Studiens resultat visade att musik används i 

förskolan, som ett verktyg för barnens språkutveckling. Samtliga respondenter var 

överens om att musik och sång främjar barnens lärande på många olika sätt. Dels är 

sång språkfrämjande samtidigt som musiken ger rytmik, vilket leder till motorik som 

främjar samspel med andra, glädje och gemenskap. Exempel på andra 

lärandeområden var när pedagoger använder sig av sånger för att barnen ska lära sig 

exempelvis veckodagar, månader, namn, matematik och mycket mer. 

Respondenterna ansåg dock att de skulle vilja ha mer kompetens för att föra musiken 

ännu mer framåt.  

Nyckelord: Språk, musik, sång, språkutveckling, förskolan, glädje.  
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1 Inledning 

 

”När man vårdar plantan växer den och når toppen av sin skönhet men kan ändå 

behålla fröet i sin egen identitet” Vesterlund (2010:13). 

 

Vårt intresse för musik gjorde att vi har uppmärksammat möten kring musiken i den 

dagliga förskoleverksamheten. Vi tror på musikens positiva betydelse för barnens 

utveckling. Musik har olika funktion för olika människor. För ett litet barn kan den 

vara tröstande, glädjande samt främjande för språkutveckling, barnen kan även 

komma i kontakt med matematik genom olika sånger. Olika forskare såsom 

Björkvold (2005) och Udden (2004) påvisar att musik i olika former påverkar barns 

inlärning och språkutveckling. Enligt förskolans läroplan ”att skapa och 

kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, 

rytmik dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll 

och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande” (Lpfö 98/10: 

10). Under våra tolvåriga arbetslivserfarenheter har vi sett att våra arbetskamrater 

använder sig av musik i sitt arbete. I de flesta förskolor sjungs det inför lucia eller 

andra tillfällen såsom sommaravslutningar, men även i vardagliga verksamheter. 

Vilka mål har pedagogerna egentligen med sina sångstunder? Är målet att barnen ska 

lära sig räkna eller kan det vara ett sätt att utveckla barnens språk?  Vi har valt att 

undersöka hur pedagoger använder sig av musik i förskolan eftersom vi har sett att 

den ger positiva effekter för barnens utveckling och lärande.  

 

1:1 Begreppsdefinition 

 I vårt arbete menar vi att begreppet musik betyder sång och sångaktiviteter kan var 

med eller utan instrument. 
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2 Syfte  

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur och när pedagoger använder sig av musik 

i förskolan, samt om pedagogerna har något pedagogiskt syfte med sina musikaliska 

aktiviteter för att främja barnens språkutveckling? Vi har gjort en avgränsning inom 

förskoleverksamhet för barn upp till ca två år. 

 

2:1 Frågeställningar 

 Hur använder pedagoger musik i förskolan och vid vilka tillfällen? 

 Vad har pedagogerna för pedagogiskt mål vid användningen av musik? 
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3 Bakgrund 

Bakgrunden handlar om musikens historia och vad andra forskare har skrivit kring 

musikens betydelse för barns språkutveckling. 

 

3:1 Musikhistoria 

Sedan ” flera hundra år före Kristi födelse […] använde människor rösten och olika 

slags instrument vid religiösa och världslig ceremoni” (Wolfe & Al Fakir 1999:2). 

Om man lyssnar och hör så kan man tydligt förstå att musik finns runt omkring oss 

hela tiden, då vi omges av ljud eller oljud dygnet runt. Som Åkerlund, Bodin & 

Sjöblom (2000) beskriver är det vare sig du befinner dig i en storstad eller på landet 

svårt att hitta platser där det är helt tyst. Wolfe & Al Fakir (1999) menar att 

uppkomsten till det som vi idag kallar för musik är tusentals år gammalt. Om man 

tittar tillbaka i tiden kan man läsa att människan använde instrument som bestod av 

olika klockor, stavar och stenar som skapade musik med olika klanger. Detta 

utvecklades efterhand till olika blåsinstrument och trummor som ger ifrån sig ljud. 

De tidigaste sångerna man kan hitta är från gregorianska sånger från 590-604. Enligt 

Wikipedias (Wikipedia, 2 013,01) fakta är Gregoriansk sång döpt efter Påven Gregorius 

den stor, som är en enstämmig rytmik fri sång. Nästa sånghistoria finns från 1100-

1300 talet. Musiken har använts i många olika sammanhang, till exempel vid dans 

och sång men även till ritualer som att föra budskap vidare från by till by. Åkerlund 

m.fl. (2000) tar upp att man vid medeltiden började man att sjunga stämmor.  
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3:2 En tillbakablick om musiken genom läroplaner 

 

Gottberg (2009) skriver om skolans läroplaner om musikens historia men även att 

synen på musikämnet har förändrats genom åren. Författaren skriver att år 1955 stod 

skolan inte längre under kyrkans beskydd, ämnet som tidigare hette sång bytte namn 

till musik. Istället för att ha Focus på bara sång fanns det nu en möjlighet för vem 

som helst att musicera. Om man ser tillbaka i tiden så fick enbart elever” som hade 

en viss röstbegåvning”(2009:9) sjunga. Undervisningen fylldes med nytt innehåll 

t.ex. musiklyssnande, musikkunskap och därför bytte ämnet namn från sång till 

musik. den första läroplanen för grundskolan som kom 1962 (Lgr 62), poängterades 

det att ”musikundervisningen skall berika elevernas liv, i och utanför skolan och på 

så sätt skapa förutsättningar för en personlig musikupplevelse, dels genom aktivt 

musicerande, dels genom lyssnande till musik” (Gottberg, 2009:9). År 1969 kom en 

ny läroplan (Lgr 69) där skapandet fick vara en del av skolans musikundervisning. 

Det var inte längre elevens val av musik som skolan tillgodosåg utan det blev det 

skapande aktivitetsarbetet i musiken som skedde individuellt som blev det viktiga. På 

80-talet kom ytterligare en läroplan (Lgr 80), som då gav musiken större plats i 

skolan. Alla elever skulle få möjlighet att musicera och kommunicera individuellt 

eller i grupper. Målet var att musikundervisningen skulle fånga elevernas intresse 

genom att eleverna själva skulle få skapa musik. Genom detta skulle eleverna också 

få lära sig att spela på olika instrument och lära sig olika kända kompositörers verk.  

Den reviderade läroplanen för förskolan uttrycker, ”Att skapa och kommunicera med 

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

rörelse liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör både innehåll och metod i 

förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.”(Lpfö98,rev2010:7). 

Detta ger en tydlig riktlinje till pedagogerna i förskolan att arbeta med musik som en 

del av verksamheten.  
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4 Litteratur och tidigare forskning 

Wiklund (2001) nämner att musik finns inom oss redan i fosterstadiet och att vi alla 

hör ljud och känner rörelser. Även Udden (2001) menar att hörselsinnet utvecklas 

tidigt, omkring 20:e fosterveckan. Fostret hör ljud, musik och följer rytmen av 

hjärtats slag och andra ljud som uppstår i moderns mage. Många sjunger eller spelar 

en viss sång för fostret för att sedan fortsätta med detta då barnet fötts vilket ger en 

igenkännande och lugnande inverkan för barnet vid exempelvis sovdags eller tröst. 

Ellenby (2007) ger flera olika exempel på hur musiken kan uttrycka olika känslor. 

Musiken kan påverka oss på olika sätt, allt ifrån välbefinnande, smärta och obehag, 

glädje, ilska oro eller ångest. Uddholm (2008) beskriver också hur musiken alltid 

genomsyrat människans liv, och hur viktigt och användbar musik som verktyg är i 

arbetet som pedagog. Musik har även blivit allt mer användbart som terapi för olika 

funktionshinder barn om barn med dyslexi, DAMP eller autism. Det finns studier 

som visar att utvecklingen på för tidigt födda barn blivit bättre av att de har fått 

lyssna till musik. Udden (2004) hävdar att musik är som ett smörjningsmedel för 

människans hjärna och öppnar möjligheter för oss i vår inlärningsprocess. Öhman & 

Aspeli (2001) är överens om att musik påverkar vårt humör och vår sinnesstämning. 

Musiken stärker vårt intellekt och kan även frigöra vår kreativitet.  

 

Enligt Uddholm (2008) har vi mycket ljud runt omkring oss och vi kan samtidigt 

särskilja olika slags ljud. Vesterlund (2003) skriver att sången Bä Bä Vita lamm är en 

kreativ sång som kan användas ur ett språkperspektiv. Bojner (1998) menar att det är 

viktigt att kunna erbjuda barnen musik tidigt i livet. Författaren anser att musik är bra 

för välbefinnandet. Hon poängterar att de flesta människor faktiskt finner stor glädje 

i musik och att det är nyttigt för själen. Musiken och sångstunden är en värdefull 

sysselsättning, den är enkel och billig och kan göras i alla kulturer med olika 

språkgrupper. Det kan ibland vara svårt att kommunicera med varandra genom ord, 

men man alltid kan mötas genom sång och musik, kan man inte orden i sången så 

trallar man. Musiken spelar helt enkelt en viktig roll i människans liv. Gottberg 

(2009) och Edberg (2012) lyfter fram självkänslan och identitet, musik stärker 

människans alla känslor hävdar Gottberg (2009). Sång kan användas i barnens 

språkutveckling och begreppsbildningar.  



 

10 

 

Uddén (2004) och Granberg (1994) nämner att små barn också har ett stort behov av 

rörelse och att de uttrycker sig med hela kroppen vilket har stor betydelse för barnens 

kognitiva utveckling och att sången blir en grund för språkutvecklingen. Granberg 

(1994) tar upp att sång och språk hör ihop, sång och prat består av rytm, ljud, melodi 

och puls som är viktiga grundstenar i barnens språkutveckling. Svensson (1995) 

beskriver i sin bok att då pedagogerna sjunger tillsammans, så skapar de gemenskap 

genom sångerna vilket kan framkalla positiva känslor hos barnet. När 

språkinlärningen tränas spelar sånger med barnet en viktig roll, man ökar språkljud 

och språklig medvetenhet. Hammerershöj (1997) förklarar att innan barnen börjar 

prata sjunger de in språket, att barn uppfattar språket som rytm och klang, sedan blir 

orden ett kommunikationsmedel. Jederlund (2002) skriver att sången ger en känsla 

av samhörighet mellan människor. Gottberg (2009) ger flera exempel på varför 

musik är bra i förskolan. Hon skriver att musiken är något som är öppet för alla 

oavsett språk, handikapp eller ålder. Med sånger kan man skapa fantasier och glädje. 

 

Björkvold (2005) beskriver att barn sjunger spontana sånger, de sjunger var de än 

befinner sig. Han menar att barnen då praktiserar olika begrepp och använder 

rörelser samt ofta växlar mellan tal och sång. Sundin (1995) instämmer och menar att 

spontansång är ett viktigt uttrycksätt för barnen. Även Hammershöj (1997) 

poängterar att det finns möjligheter att använda sig av spontana sånger. Vesterlunds 

(2003) arbetssätt som kallas ”Mallos metod” bygger på barnens egna erfarenheter, 

det är viktigt menar författaren att möta barnen på deras nivå och i deras kultur. Vad 

som är viktigt för pedagogen att tänka på när man har musik med barnen, är att 

barnen känner sig trygga. Att sjunga välkända barnvisor som barnen känner igen om 

man upprepar dessa flera gånger. Björkvold (2005) och Sundin (1995) hävdar att 

barn har en omättlig lust att lära sig sånger och rörelselekar, det gäller bara hitta 

lusten och lära oss pedagoger att möta barn i deras musikaliska värld.  

Gottberg (2009) menar att det är genom musiken som barnets identitet och 

självkänsla prövas. Björkbold (2005) tar upp ”att barnen sjunger, inverkar på och 

bidrar till att stärka deras inlärningsekologiska förutsättningar genom stimulans av 

inlärningskedjornas kretslopp, flexibilitet inre sammanhang” (2005:160). Enligt 

Edberg (2012) visar forskningen att musiken är viktig och det borde ingå som ett 

kärnämne i skolan. Vidare skriver han att musiken är allt från spontan till att man ser 

och lyssnar in musik på radio eller konserter. Ellenby (2007) förtydligar att 
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pedagogerna ute på förskolorna är duktiga på att sjunga men kanske inte har tillgång 

till musikinstrument. Vidare så talar hon om att vår uppgift är att barnen ska får både 

lära sig och vidareutveckla sin personlighet men att det ska ske genom lek.  

 

4:1 Olika teorier om språkutveckling 

Udden (2004) anser att ”barns stora intresse för rim och ramsor samt för småvisor 

med enkla textformuleringar kanske bottnar i att de konstruerar språket och börjar 

förstå det?” (2004:43). Författaren menar att vi alltid har använt oss av melodier som 

i texter, rim, ramsor och verser. Det har påvisats att även små barn kan snappa upp 

längre texter de hört på radio, cd, och på Youtube. 

Lindö (2009) framställer hur Jean Piaget delade in barnens olika utvecklingsstadier 

vilka de måste gå igenom. Hans teori om den kognitiva och den språkliga 

utvecklingen är att det lilla barnets språk är egocentrerat, han anser att barnet pratar 

mer med sig själv än med andra. Jean Piaget menar att språket är medfött och har 

förmågan att utveckla sitt språk. Och att språket och tänkandet kan utvecklas om 

barnens förmåga stimuleras. Han betonar att den sociala kompetensen utvecklas 

senare. I jämförelse med Vygotsky skriver Lindö (2009) att Vygotsky däremot anger 

att redan från allra första början använder barnet språket för att kommunicera med 

sin omvärld. Barnet kommunicerar med sin omgivning med hjälp av språket i  

t.ex. sång, musik och att all utveckling hos barnet börjar från olika samspel med 

människor runt omkring dem. 

Författaren skriver vidare att både Vygotsky och Piaget har olika utgångspunkter i 

sina teorier men det finns också vissa gemensamma ståndpunkter. Som att båda 

Vygotsky och Piaget betonade språkets betydelse för det abstrakta tänkandet. 
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4:2 Hur musiken påverkar barns utvecklingsprocess 

Udden (2004) skriver att ”när en viss mognad uppnåtts genom yttre stimulans korsas 

barnets inre tanke med det tonetiska språket och barnet börjar kunna koppla ihop sitt 

tänkande med ord och begrepp” (2004:49). Hon poängterar att barnet imiterar 

språkljud t.ex. genom sång utan att förstå innebörden. När pedagogen lägger till olika 

rörelser får orden i sången en innebörd och då har barnet fått möjlighet till nya ord. 

Många barn rör sig till musik och får hjälp av sången att förstå och lära sig det 

verbala språket. Detta sker genom att få upprepa sånger, rim och ramsor och 

samtidigt som man förtydligar orden med rörelser. 

Musiken har blivit en del av förskolans vardagliga verksamhet och det är en källa till 

glädje vilket är en viktig del av utvecklingen, den tränar många olika funktioner som 

t ex språk och motorik, den har även varit ett stöd vid olika tidpunkter då den har en 

lugnande verkan. Udden (2004) skriver att vuxna bl.a. sjunger för att lugna barnen 

eller trösta. Udden betonar även att ”Alla sinnesintryck och kroppsuttryck bygger på 

rytm, rörelse och ljud” (2004:30). Ellenby (2007) påvisar att om man bara har 

sångsamlingar då och då är det för sällan för små barn som ofta vill sjunga varje dag 

i alla olika situationer vilket pedagogerna på småbarnsavdelningar märker.  
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4:3 Pedagogens roll  

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

förmåga att förmedla upplevelser och tankar, erfarenheter i många uttrycksformer 

som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama” (Lpfö98:). 

 

Björnvold (2005) menar att barn ska få ut så mycket som möjligt av de sånger och 

musikaktiviteter verksamheten har på förskolan. Han anser att det krävs musikaliska 

pedagoger som är positiva och har viljan. Ellenby (2011) talar om musik som ett 

språk vilket är en naturlig del av barnen. Vesterlund (2003)  skriver om en mall som 

används i flera länder, och metoden är uppkallad efter den tyska kompositören Carl 

Orff. Orff- metoden är ett synsätt om hur pedagogerna aktivt kan ha med sig tankar 

kring musik. ”Ett sätt att utifrån sig själv utveckla musik, rytmik och rörelse och att 

använda sin fantasi i det pedagogiska arbetet” (Vesterlund, 2003:13). 

Enligt Orff metoden som utgår från barnens erfarenheter, och han menar på att 

musiken tillhör oss alla. ”Människor har en inbyggd förmåga att uppleva och tillägna 

sig musik, på ett liknade sätt som vi gör med modersmålet” (2003:15). 

Pedagogernas intresse för musik är det som gör att barn gläds över att sjunga och 

uttrycka sig, men även att framföra olika budskap som finns i de olika traditionella 

sångerna som handlar om våra olika högtider. Ellenby (2011) menar att musiken 

konstant finns där barnen är, de leker och nynnar och skapar egna påhittade ljud. Hon 

skriver vidare att man ska ta fram lusten och glädjen till musik som kan bevara 

barnens naturligt medfödda lust till rörelse, rytmik och toner. Det är viktigt för 

pedagoger att tänka på hur de kan göra musikupplevelserna lustfyllda och roliga. 

(2011:76). Ellenby (2011) säger i sin bok att pedagogerna ska ” våga ta ton – brista 

ut i sång”, och förmedla att det är roligt att få sjunga och leka med ord och ”höra sin 

egen röst” (2011:78). Vidare menar hon att alla kan träna upp sitt musiköra efter sina 

egna förutsättningar bara man tränar. 
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5:1 Metodval 

Vi har valt att använda kvalitativ intervju som metod för att försöka få en inblick i 

hur pedagogerna ser på musiken och hur de planerar och arbetar med barnen. För att 

utföra en kvalitativ intervju måste man ha förkunskaper (Patel & Davidsson, 2003). 

Den som undersöker måste våga leda samtalet in på relevant ämne så att man får svar 

på det man efterfrågar. Genom Bryman (2002) har vi fått insikt om hur viktigt det är 

att få samtycke från de personerna som medverkar i vår undersökning. Bryman tar 

upp att språket är viktigt och nödvändigt när man ska ställa frågor för att få korrekta 

svar från sina informanter. Han menar att en del ord eller begrepp behöver 

tydliggöras till informanterna för att de ska ha en korrekt uppfattning av vad det är 

man vill få ut av intervjun 

 
5:2 Genomförande   

Vi har besökt två förskolor i två olika kommuner för att ta reda på hur pedagoger 

arbetar med musiken. Frågorna vi använde oss av hade iordningställts tidigare i 

förhållande till undersökningens syftes och frågeställningar (se bilaga 2). Vi gjorde 

både enskilda intervjuer och gruppintervjuer. Gruppintervjuerna resulterade till 

bredare diskussioner mellan pedagogerna. Som vi nämnt tidigare valde vi att spela in 

intervjuerna för att kunna lyssna och delta aktivt under intervjun, detta hjälpte oss att 

ställa utvecklande följdfrågor. Intervjuerna varade i cirka 30- 40 minuter. Vi satt 

avskilt för att inte bli störda av övrig verksamhet. Vi var med båda på alla 

intervjuerna och den enas roll var att notera och att delge återkopplingar tillbaka till 

de svar som framgick under samtalets gång. Den andra hade som uppgift att ställa de 

konkreta frågorna och vara delaktig under samtalets gång. 

Vi har ställt likadana frågor (Bilaga 2) till samtliga pedagoger och gav de möjlighet 

att vara medskapare i samtalet med både givande och tagande. Pedagogerna ska få 

möjlighet att uttrycka sig om sina tankar om hur musiken ska användas på förskolan i 

deras arbete både planerat och oplanerat. Vi har intervjuat pedagogerna på deras 

arbetsplats i angränsande rum så att vi kunde få tala fritt och ostört och vi har använt 

bandspelare till hands under intervjuernas gång och kunde på så sätt uppnå en högre 

reliabilitet av våra intervjuer. 
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5:3 Urval   

Totalt intervjuades 14 pedagoger, på de två förskolorna i respektive kommun. Varför 

vi valde just dessa två förskolor var för att vi själva arbetar på dem och ansåg det 

intressant att undersöka hur det såg ut på just dessa. Personerna som vi har intervjuat 

är alla kvinnor som har olika erfarenheter, de flesta av pedagogerna har mer är 28 års 

erfarenheter inom verksamheten. Sju pedagoger är barnskötare som har gjort sina 

utbildningar innan år 1990 och har arbetat länge med barn inom förskolan. De övriga 

har arbetat som förskollärare i ca 20 år eller mer. Enligt Bryman (2011) har vi gjort 

ett bekvämlighetsurval då vi valt de personerna som befinner sig i vår närhet och 

som är tillgängliga runt omkring oss. Det visade sig att det enbart arbetade kvinnor 

på dessa förskolor och därför har vi ingen manlig förebild arbetar på dessa förskolor. 

Våra informanter är: Anna barnskötare. Lisa förskollärare. Maria barnskötare. Lena 

förskollärare. Ingrid förskollärare. Rose-Marie barnskötare. Stina barnskötare, 

Lovisa barnskötare, Stina förskollärare, Erica förskollärare, Eva barnskötare, Karin 

barnskötare, Margareta barnskötare. Britta barnskötare. Alla namnen är fingerade 

och kan inte kopplas till vare sig ord som finns i texten eller förskola. 

 

5:4 Etiska ställningstaganden 

Vi har utgått från vetenskapsrådets (2002) rekommendationer om 

individskyddskravet. Vi har lämnat ut massivbrev angående vår undersökning (se 

bilaga 1). Att medverka till undersökningen sker givetvis frivilligt. Samtliga har fått 

information om undersökningen och intervjumetoden. I resultatet presenteras svaren 

från respondenterna och samtliga namn har fingerats. Allt material som har 

förekommit under den här undersökningen kommer att förvaras oåtkomligt för 

utomstående och efter att studien är avslutad.  

5:5 Samtyckeskravet 

Samtliga pedagoger som har tillfrågats att delta i undersökningen, har fått en 

fullständig information om vad syftet med studien är och vad de innebär att 

medverka. Vi kontaktade först muntlig och därefter fick intervjupersoner 

missivbrevet.  
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5:6 Konfidentialitetskravet 

Vi vill återigen betona att alla uppgifter angående deltagarna har blivit helt 

konfidentiellt, detta för att deltagande ska känna sig trygga över anonymiteten. Inga 

kopplingar kan göras till de som varit delaktiga i undersökningen. Under grupp 

intervjuerna har vi inte ställ känsliga frågor utan mer allmänna frågor. 
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6 Resultat  

Syftet med vår undersökning var att undersöka hur och när pedagogerna använder sig 

av musik i förskolan. Vi har intervjuat 14 st. pedagoger, på två olika förskolor utan 

musikprofil, och utifrån dessa sammanställde vi deras tankar och svar under rubriker 

som vi har ansett passar ihop med deras svar.  

 

6:1 Samspel och samarbete 
 

Samtliga av pedagogerna har en gemensam sångstund i veckan med hela förskolan. 

Pedagogerna menade att barnen bland annat lär sig melodi, rytmik och får möjlighet 

att ta del av instrument. De trodde att den gemensamma sångstunden bidrar till något 

positivt då barnen lär sig samspel och samarbete när de träffar barn från andra 

avdelningar. Pedagogerna upplevde att barnen uppskattar att gå till den gemensamma 

sångstunden. ”vi tror att musik leder till så mycket, barnen lär sig melodi, rytmik och 

att lyssna på instrument, de lär sig samspel och samarbete när vi träffas hela huset för 

en gemensam sångstund”( Siv). Samtliga pedagoger använder olika sånger vid den 

dagliga samlingen, de sjunger namnsånger för att markera att alla barnen blir sedda. 

De praktiserar även sånger som fokuserar på exempelvis veckodagar, månader eller 

matematik. Det fanns ett par pedagoger som har lärt sig att spela ukulele på en 

fortbildningskurs och använder sig av detta lilla men kraftfulla instrument när de har 

sångstund med barnen.  

6:2 Roligt och lärorikt 

Samtliga pedagoger som har deltagit i intervjuerna var överens om att musik är roligt 

och lärorikt.  Detta genomsyras i verksamheten. De var också överens om att 

musiken inspirerar barnen, och att musiken är ett bra hjälpmedel till barnens 

utveckling och lärande. En av pedagogerna som heter Maria menade att ”det finns 

många olika egenskaper som stimuleras och utvecklas hos barnen när vi sjunger”. 

Pedagogerna har använt sångerna medvetet i inlärningssyfte. De berättade att de 

sjunger i olika situationer då det även utanför samlingar kan dyka upp en trudelutt 

här och där, som vid blöjbyten och vid andra situationer där det anses vara passande, 

både i inlärningssyfte och vid spontana tillfällen. Barnen lär sig nya ord genom 

sånger. Pedagogerna sa att de har tankar bakom allt, men det finns oftast inte 
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nedskrivet. Samtliga pedagoger berättade att det finns flera barn som spontan sjunger 

och hittar på egna sånger.  

Pedagogerna ville uppmuntra barnens kreativitet för att hitta på nya sånger, t.ex. 

genom att använda sig av redan kända melodier för barnen och göra egna texter.  

6:3 Från språkutveckling till glädjespridare och gemenskap 

Barnen fick möjlighet att träna upp sin motorik och koordination då de har 

rörelsestunder till musik. En pedagog förklarade att den motoriska utvecklingen är 

viktig för många barn, alla är vi i behov att röra på oss. Musik skapar gemenskap där 

barnen lär sig samarbete och utvecklar språket samtidigt med hjälp av rörelserna som 

stärker orden. Pedagogerna var medvetna om att barns språk utvecklas genom sång 

och musik. Alla pedagoger var överens om att musik ger både barn och vuxna glädje 

och att det väcker känslor. Musik är också ett tröstande verktyg, då det ofta händer 

att barn som är ledsna och gråter efter sina föräldrar, känner tröst när pedagogerna 

sjunger för dem. Många barn slutar gråta och visar då till och med glädje. Flera av 

pedagogerna nämnde att de vill att musiken ska ge barnen en sorts frihet, att de ska 

kunna och våga röra sig fritt till musiken, våga sjunga och våga prova nya saker 

inom musiken Pedagogerna trodde att om man arbetar med sång och musik med 

glädje ger det barnen en vilja att lära sig mer. 

 

6:4 Lärande sångtexter 

Musiken kan användas som ett roligt pedagogiskt verktyg för att lära sig ord och 

fakta om till exempel djur. Genom sångstunderna ges barnen möjlighet att visa 

empati, samspel och samarbete sa pedagogen (Anna). Det finns många olika 

egenskaper som stimuleras och utvecklas hos barnen genom musik och sång. En 

viktig del är den motoriska utvecklingen. Pedagogerna arbetade med musik utifrån 

de kunskaper och erfarenheter de har med sig. Anna betonade att” vi har en tanke 

bakom allt vi gör i verksamheten men det finns inte nerskrivet”. 
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6:5 Man måste vara engagerad 

Pedagogerna ansåg att de är medvetna om barnens ”lärandeprocess” Och de trodde att 

musiken har väldigt stor betydelse för inlärningen. Flera sa också att man borde ha 

ett visst engagemang för musik för att använda den kontinuerligt i sitt arbete. Dock 

är det självklart viktigt att man sjunger med barnen även om man inte har ett 

brinnande intresse för musik. Barnen får en språklig utmaning genom att försöka 

ljuda orden de sjunger  

 

6:6 Barns språkutveckling 

Av svaren på intervjufrågorna framgick det att samtliga pedagoger använder musik 

för att främja språkutvecklingen. Sången innefattar melodi och rytm som hjälper oss 

att minnas sången och dess ord, vilket i längden påverkar språket positivt, även om 

barnet just i den sekund inte förstår innebörden av sångtexten. Pedagogerna menade 

att i sång och musik kan barnen lära sig många nya ord och utforska olika ord. Lisa 

betonade att ”om man arbetar med sång och musik med glädje ger det i sin tur barnen 

glädje och lust att lära sig mer”. Ett extra stort språkligt stöd är musiken för de barn 

som har svenska som andraspråk på förskolan. Många pedagoger har fått denna 

medvetenhet under sina utbildningar och många får erfarenhet under sina arbetsår. 

En pedagog förklarade att hon lärde sig mycket om musik då hon läste en tillvalskurs 

om musik. Det gjorde att hon insåg vikten av musikens betydelse för barnen, vilket 

motiverar henne till att använda musik som ett naturligt verktyg i sitt pedagogiska 

arbete med barnen. 

 Men många av pedagogerna har inte läst någon mer kurs i musik sedan de slutade 

sin utbildning men de skulle gärna vilja lära sig mer om musikens betydelse för 

barnens språkutveckling. Enligt kvalitet i förskolan (2005) är det viktigt att 

personalen har en god utbildning för att arbeta och utveckla barnens lärande i 

verksamheten, vilket saknas här inom ämnet musik. Kvalitet i förskolan (2005) 

menar på att kommunerna ska ”arbeta aktivt med kompetensutveckling”(2005:19) 

vilket personalen saknar utbildning för inom ämnet musik. 
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6:7 Sammanfattning av resultatet  

 
Barn kan genom musik uttrycka sina känslor och bygga upp sin självkänsla, genom 

att våga ge sig in och sjunga för fulla halsar. Pedagogerna var överens om att musik 

är roligt, och att det är något som ofta sker i verksamheten. Musiken inspirerar 

barnen, och är ett bra hjälpmedel för barnens utveckling och lärande. Flera 

pedagoger har använt sångerna medvetet i inlärningssyfte. Flera pedagoger sa att det 

finns flera barn som spontan sjunger ofta och att de hittar på egna texter för sina 

sånger. Pedagogerna  har försökt uppmuntra barnens kreativitet då  flera pedagoger 

ansåg att musikstunderna leder till att barnen lär sig flera ord. Rörelse till musiken 

ger barnen möjlighet att träna upp sin motorik och koordination. Musiken skapar 

gemenskap där barnen lär sig samarbete och samspel. Samtliga pedagoger var 

överens om att musiken ger barn och vuxna glädje och den väcker känslor. Flera 

pedagoger nämnde att musiken ska ge barnen en sorts frihet,  att de ska kunna röra 

sig fritt till musiken, våga sjunga och testa nya musikinstrument.  
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7 Analys av resultatet  

Enligt resultaten i vår undersökning använder samtliga pedagoger musik i den 

dagliga verksamheten. Pedagogerna använder musiken medvetet och har den som ett 

verktyg i barnens lärande i både spontana och i organiserade aktiviteter. Pedagogerna 

som deltog i undersökning har ett syfte när de använder musik med barnen. De 

menar att man kan se många olika egenskaper som utvecklas hos barnen när man 

använder sig av musiken. Genom att använda sig av språk, musik, bilder, filmer och 

andra hjälpmedel när man ska sjunga, och berätta en saga eller en sångtext stärker 

det barnens språk. Precis som Ellenby (2007) uttrycker i sin bok att musiken kan 

uttrycka olika känslor, så talade samtliga pedagoger om att musik ger glädje. 

Förutom att musiken är en glädjekälla anser några pedagoger att musiken ska ge 

barnen en sorts frihet, att våga sjunga och testa nya saker inom musiken. 

Lindö (2009) skriver om Vygotskys teorier om barnets sociala miljö, att den ger en 

stor inverkan på barnets utveckling. Det stämmer på det som Malten (2002) tar upp, 

att barnens omgivning spelar en stor roll i barnets utveckling. Samtliga pedagoger 

tycker att musik och språk hör ihop, vilket Granberg (1999) också bekräftar. 

Wiklund (2001) & Uddholm (2007) är eniga om att musiken finns inom oss redan i 

fosterstadiet, därför är det viktigt att fortsätta med musiken och att barnen ska få ut 

mycket av sånger och musik på förskolan. Pedagogerna beskriver att deras 

sångstunder både är planerade och spontana under hela dagen. Kanske behöver 

pedagogerna nya verktyg för att lära sig reflektera och synliggöra detta bättre inom 

förskoleverksamhet.  

Det stämmer bra med vad Åkerlund, Bodin & Sjöblom (2000) skriver att vi omges 

av ljud hela tiden. Wolfe & Al Fakir (1999) skriver om uppkomsten av musik som 

började från tusentals år sedan. Gottberg (2009) poängtera att musik är öppet för alla, 

och att det inte finns begränsningar inom musik.  

Förutom ovanstående frigör musik även vår kreativitet nämner Öhman & Aspelin 

(2001). Vilket gör att den lyfter självkänslan och identitet (Edberg, 2012). Samtidigt 

skriver Jederlund (2002) att sången ger en känsla av samhörighet mellan människor. 

Det tog pedagogerna också upp vid intervjun, att sångstunder är en värdefull 

sysselsättning. 
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 Pedagogerna betonade att ett av syftena till sånganvändningen i förskolan är att det 

är ett lustfyllt sätt att lära sig språket på, precis som Udden (2004) skriver så bör sång 

användas i språkfrämjande syften och i begreppsbildningar. Svensson (1995) anser 

att pedagogernas engagemang är viktigt för att barnen ska våga sjunga i samlingarna 

och de får möjlighet att lära sig nya sånger. Ingen av pedagogerna nämner hur man 

dokumenterar eller synliggör resultaten för hur barnen utvecklas genom musiken. 

 I förskolans läroplan finns ett mål att varje barn ska utveckla ett rikt och nyanserat 

talspråk (Lpfö 98 rev 10). Detta är något pedagogerna tar på allvar och arbetar med 

dagligen. Pedagogerna arbetar på olika sätt med musik på sina respektive 

avdelningar, när det gäller sång och musikaktiviteter men de är överens om en sak 

och det är att språkfrämjande aktiviteter ger möjlighet till språkutveckling.  

Udden (2004) menar att om man ska vara en lyckad musikpedagog behöver man ha 

ledaregenskaper som lyhördhet, tålamod och förmågan till att berätta, samtala och 

sjunga med inlevelse! 

 

Resultatet av vår undersökning visar att genom musik och sång ges barnen möjlighet 

till att bygga upp sin empati och förstärka samspelen. Detta kan då ge positiva 

känslor hos barnen, vilket många pedagoger poängterade i undersökningen.  Vår 

undersökning visar att pedagogerna är intresserade av musik och att de vill lära sig 

mer om musik, så att de kan ge barnen fler och nya kunskaper om musik på 

förskolan. Vi har i vår undersökning upptäckt att pedagogerna har ett syfte med 

musik i sitt arbete, en pedagog som av eget intresse bekostade också sin egen 

fortbildningskurs inom musik. Oftast använder de musik för att utveckla barnens 

språk under vardagen. Vi håller med författaren Ellenby (2007) som betonar att 

genom med musik kan också olika känslor uttryckas.  
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8 Diskussion 
 
Resultatet visar att pedagogerna är medvetna om musiken och sångens betydelse för 

barns språkutveckling, men att de inte gjort några dokumentationer om hur barnen 

lär sig av musiken. Sammanfattningen av intervjuundersökningen visar att det finns 

olika slags musikanvändning i förskolan. Pedagogerna förklarade att musiken kan 

utveckla andra områden som motorik och kroppsuppfattning vilket framgår ur 

intervjun med pedagogerna. Vi tycker att detta är viktig för barnen. Vi anser även när 

de har sångsamling så sker en språkutveckling hos barnen. Därför tror vi att det är så 

viktigt att ha sång samlingar då det ger så mycket för både barnen och pedagogerna. 

Björkvold (2005) hävdar att barn sjunger spontana sånger, de sjunger var de än 

befinner sig.  

 

Enligt Sundin (1995) och Hammershöj (1997) finns möjligheter att använda sig av 

spontana sånger. Samtliga pedagoger i undersökningen hävdar att de dagligen 

använder sig av musik i verksamheten och att pedagogerna och barnen sjunger 

spontana sånger. Vi tycker att sångstunder och musikaktiviteter är en viktig del av 

den dagliga verksamheten.  

Vi inser vikten av att man som pedagog bör vara medveten om hur man använder sig 

av musiken i verksamheten, alltså att man måste ha en tanke bakom varje aktivitet 

och att sången ska ha ett inlärningssyfte. Svensson (1995)  skriver att när 

språkinlärningen tränas, spelar sången en viktig roll i barnens språkutveckling, man 

övar språkljud och den språkliga medvetenheten. Vi tyckte att när vi arbetar med 

musik i förskolans bygger vi broar för bättre kommutation med barn som har annat 

modersmål än svenska. Vi menar att musiken är ett sätt att kommunicera och 

uttrycka sig på samtidigt som den ger glädje och lust att lära sig språket på ett 

lustfyllt och roligt sätt. 

Vi tror att för barn med annat modersmål är musiken verkligen en tillgång, att det är i 

många fall lättare att sjunga än att prata, vilket flera av pedagogerna anser. Ellenby 

(2007) framhävdar att musiken kan uttrycka olika känslor, bland annat vårt 

välbefinnande, smärta och obehag, glädje, ilska, oro och ångest. Barn med annat 

modersmål kan uttrycka sina känslor genom sången.  
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Resultatet av vårt arbete blev att vi kan se att pedagogerna verkligen vill arbeta med 

musik och att de har många olika vägar att ta tillvara på musikens inlärningssätt på, 

men vi upplever att det kan behövas mer fortbildning inom musikens redskap så att 

de får ut mer av musiken i deras verksamhet och får ny inspiration, så att deras glöd 

för att främja barnens inlärningssätt genom musiken fortgår . Under intervjun har vi 

uppmärksammat att pedagogerna som medverkade i undersökning har visa en tydlig 

medvetenhet om musikens betydelse i barns lärandeprocess. 

 

 

9 Metoddiskussionen  

När vi genomförde undersökningen var vår avsikt att ta reda på hur pedagogerna 

arbetar med musik och sång och att låta pedagogerna berätta hur de pedagogiskt 

arbetar med det i verksamheten. Vi valde att använda oss av intervjumetoden och 

upplever att det var ett bra metodval för vår undersökning. I efterhand funderar vi på 

hur vårt resultat hade sett ut om pedagogerna hade fått frågorna i förväg och i sådana 

fall haft mer tid att reflektera kring frågornas innehåll och kunnat ge djupare svar. 

Dock fungerade gruppintervjun bra då frågorna var okända för alla och dessa väckte 

många nya tankar. Vårt val av att göra individuella och gruppintervjuer vilket 

resulterade till bredare diskussioner mellan pedagogerna. Som vi tidigare nämnt 

valde vi att spela in intervjuerna för att kunna lyssna och delta aktivt under intervjun, 

detta hjälpte oss att ställa utvecklande följdfrågor. På grund av att undersökningen 

genomfördes under sommaren då förskolorna hade semester var det endast en 

komprimerad verksamhet igång. Därför valde vi att endast genomföra intervjuer. Om 

vi hade haft en större tidsram skulle vi ha valt att komplettera intervjuerna med 

observationer i verksamheten. Observera aktiviteter såsom musik och sång såväl 

pedagogiskt planerade och spontana under dagarna.  

 

10 Vidare forskning 

För vidare forskning hade det varit intressant att fördjupa sig ytterligare i barnens 

språkutveckling med musik och sång genom observationer under en längre 

tidsperiod. Det hade även varit intressant att intervjua fler pedagoger och jämföra 

deras arbetssätt, skillnader och likheter på profilerade musikförskolor och ”vanliga” 

förskolor. 
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                                                                                                    (Bilaga 1) 

Samtyckesblankett 

Vi heter Annika Svensson och Cathylyn Åkesson Ramos och går sista terminen i 

lärarutbildningen på Linneuniversitet, som ska skriva vårt examensarbete. Syftet med 

examensarbetet är att ta reda på vilken inställning pedagoger har till musik för små 

barn och hur de använder sig av sång och musik för små barn upp till två år. 

 

Vi skall göra en undersökning på förskolan, vilket innebär att vi kommer observera 

och genomföra intervjuer med pedagoger. De insamlade uppgifterna får endast 

användas i forskningsändamål som underlag till vårt arbete. Vi kommer att använda 

informationen från pedagoger på så sätt att de inte kan kännas igen i studien. För att 

använda insamlat material i samband med redovisning och rapportskrivning enligt 

ovan behöver vi Ert samtycke.  

Arbetet sker under handledning och Ni får gärna kontakta vår handledare eller oss 

vid frågor. Vår handledare arbetar på Linnéuniversitet, Växjö, och kan kontaktas på 

e-mail: peter.boren@lnu.se. 

 

Vid övriga frågor, kontakta oss gärna. 

Telefonnummer: 0704 – xx xx xx eller 0735 – xx xx xx 

 

Tack på förhand!  

Hälsningar: Annika Svensson och Cathylyn Åkesson Ramos 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Samtycke för  _________________________________________________ 

 

 

Jag samtycker till att material får användas i syfte med vår studie.  

JA (   ) NEJ  (   )  

 

 

Underskrift_________________________________________________ 

 



 

28 

 

                                                                     

  (Bilaga 2)             

Frågeformulär                                                                          

Då vi vill veta hur ni arbetar med musik på förskolan, tillsammans med de små 

barnen som är upp till två år, har vi sammanställt några frågor som vi vill få svar på . 

Era svar kommer att vara anonyma och bevaras på ett sådant sätt att obehöriga ej 

kommet åt era svar, efter att vi har systematiserat materialet och därefter förstörs 

materialet som inte används i vår undersöknings syfte. För att få validitet i vårt 

arbete kommer vi även, att spela in samtalsintervju. 

 

 Hur arbetar ni med musiken på er förskola?  

 När sjunger ni med barnen? och sjunger ni bara i inlärnings syfte eller kommer 

sången spontan ur hjärta på både personal och barn som befinner sig på förskolan? 

 Vad tror ni att barnen får ut av er musikstunder? 

 Vilka pedagogiska tankar har ni? 

 Hur synliggör ni ert arbete i er planerings arbete? 
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