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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om förskollärares uppfattning om 

musik som didaktiskt verktyg i förskolan, med fokus på att stimulera språkutvecklingen 

hos barn. Frågeställningarna var riktade emot hur förskollärare uppfattar att de arbetar 

med musik som ett didaktiskt verktyg i förskolan med inriktning på språkutveckling och 

vilka faktorer som kan komma att påverka musikens roll som didaktiskt verktyg för 

språkstimulering. Informanterna var från fyra olika förskolor och data samlades in genom 

semi-strukturerade intervjuer med dessa informanter. Resultatet visade att majoriteten av 

informanterna arbetade aktivt med musik som ett didaktiskt verktyg för språkutveckling. 

Detta gjorde de i planerade aktiviteter och även spontana. För att kunna arbeta med musik 

som ett didaktiskt verktyg visar resultatet att intresse och kunskap om ämnet är centralt för 

framgång. Ett ytterligare resultat var att en kombination av material, intresse och läromiljö 

var viktigt för att kunna utforma relevanta aktiviteter. 
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Inledning  

Musik har alltid varit en stor del av mitt liv. Det började när jag vara barn och mina 

föräldrar sjöng för mig när jag skulle sova och har sedan dess följt med mig genom livet. 

Jag är förskollärarstudent som genom vikariat och VFU i förskoleverksamhet har 

observerat att musik är något som dagligen förekommer i förskolan. Det kan vara under 

olika samlingstillfällen, när barn spontant sjunger eller trummar på golvet, eller att lärarna 

på förskolan spelar musik under vardagliga aktiviteter som att byta blöja eller påklädning 

före utgång. 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) nämns det att musik, bland andra estetiska 

ämnen, ska vara ett medel för barnen att uttrycka och kommunicera sina egna tankar och 

erfarenheter. Det är viktigt att förstå att det är pedagogerna på förskolan som ska ge 

barnen dessa möjligheter och som jag upplever det så får inte alltid barnen de 

möjligheterna när det kommer till musik. Det är åsikter som jag skapat mig genom 

observationer vid VFU tillfällen. Genom observationerna har jag också upplevt det som 

att musik har varit en stor tillgång för barn när det kommer till språkutveckling. 

Läroplanens mål kopplat till mina egna observationer fick mig att börja tänka på hur man 

på ett aktivt sätt kan använda sig av musik för att utveckla barns språk. Jag har upplevt att 

på de förskolor jag vikarierat och haft VFU på har det varit lite av aktivt arbete med musik 

i förskolan och det har mer använts som tidsfördriv, vid till exempel samlingar, för att 

barnen tycker det är roligt. Min observation överensstämmer med Uddén (2001) när hon i 

sin avhandling skriver att musiken numera används utan någon planering eller något utvalt 

syfte. Uddén anser också att musiken tar mindre och mindre plats i förskolan och att den 

numera inte anses vara lika viktig.  Så vad som skulle vara intressant att veta är hur man 

på ett aktivt sätt kan implementera musik som ett didaktiskt verktyg för språkinlärning i 

förskolan. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att fördjupa kunskapen om förskollärares uppfattning 

om musik som didaktiskt verktyg i förskolan, med fokus på att stimulera 

språkutvecklingen hos barn. 
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1. Hur uppfattar förskollärare att de arbetar med musik som ett didaktiskt verktyg för 

språkutveckling i förskolan? 

2. Vilka faktorer kan påverka att musiken fungerar som didaktiskt verktyg för att 

stimulera språkutvecklingen? 

 

Bakgrund 

Under den här rubriken presenteras tidigare forskning och litteratur som handlar om hur 

musiken kan påverka språkutveckling och hur förskollärare kan arbeta med musik i 

förskolan. 

 

 

Musik för språkutveckling 

Musik används ofta dagligen i förskolan. Vare sig det är under samling eller i vardagliga 

aktiviteter. Men påverkar musik barnens språkutveckling? Vesterlund (2015) menar att 

musiken är ett universellt språk som sammanför människor. Vidare skriver hon också om 

det hon kallar musikspråka och pekar på att det är ett pedagogiskt förhållningssätt som 

man kan förhålla sig till för att utveckla språk för i stort sett alla. Detta får också 

vetenskaplig backning av Lorenzo m.fl. (2013) som skrivit en artikel om en studie de 

utförde som gav ett resultat att kontinuerlig användning av musikutbildning bidrar till 

barns tidiga språkutveckling. Lorenzo m.fl. (2013) tar även upp i deras artikel att som 

förberedning inför studien så tränades lärare upp i sina musikaliska kunskaper. De 

behövde förbättra sin kunskap inom musik men viktigast av allt sitt självförtroende vid 

utförande av aktiviteter inriktade på musik. Tack vare träningen lärarna gavs byggdes en 

större förståelse för deras egen musikaliska förmåga vilket i sin tur ökade kvaliteten, och 

det i sin tur gjorde att studiens resultat förbättrades i takt med lärarnas förmåga att lära ut 

musik. Det stöds också av Jentshke och Koelsch (2009) som gjort ytterligare en studie 

som visar att barn som tar del av den så kallade musik-träning får en starkare språklig 

utveckling. Jentschke och Koelsch (2009) skriver vidare i sin artikel att deras resultat ger 

en tydlig bild av att musikträning, inte bara stärker barns uppfattningsförmåga när det 

kommer till musik. Den stärker även andra kognitiva förmågor men mest synbart i 

språkutvecklingen. Chen-Haftech (2009) skriver att vuxna som barn har skapar sig en 

strategi för att bearbeta tonförändringar och rytmiska strukturer i musiken. De 
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argumenterar sedan att intagandet och processandet av ton förändringar inte bara är bra för 

barns musikaliska talang utan att det också är en tillgång när det kommer till barns 

språkliga förmåga. Speciellt de olika ljudens förhållande till varandra. Detta stärker 

Jederlund (2002) som i sin bok tar upp att när de prosodiska dragen1(se fotnot) blir 

uppmärksammade i olika situationer så ökar den språkliga medvetenheten och då kan även 

en läsfärdighet utvecklas. Författaren skriver vidare i sin bok att barnen har möjligheten 

att leka i förskolan och genom leken ”lära fritt”. Det ska i sin tur vara stimulerande för 

utvecklingen av språk för barnen. Barnen får också en fonologisk2 medvetenhet tack vare 

svenska förskolors arbete med rim, ramsor och musik. De olika ljuden kopplas till vars 

man producerar dem i kroppen. Som i sången så varierar det mellan mage bröst och 

huvud. Ljud som skapas i huvudet är oftast ljus och starka medan ljud som skapas i magen 

är mörka och hörs i regel mindre. Ljuden som skapas i bröstet är någonstans mitt emellan 

och ger ifrån sig det ljud vi använder när vi pratar ”vanligt”. Mer medvetenhet för barnen 

gör att ljuden som de skapar har en större mening för dem vilket gör att barnen förstår dem 

bättre. Medvetenhet är något som Svensson (2005) tycker är centralt i arbete med språk. 

Förståelsen om ord och om ljud i ord är två viktiga former av medvetenhet som barn 

besitter menar författaren. Med hjälp av medvetenheten så ökar den språkliga inlärningen 

hos barn. Författarna skriver också att barn genom reflektion av språket och barnets egen 

medvetenhet av språket ytterligare kan stärka den språkliga inlärningen. 

Uddén (2001) tar i sin avhandling upp en term författaren kallar ”musisk pedagogik” 

Udden anser att musisk pedagogik i de tidiga åren av barns utveckling är viktigt men att 

den vikten inte ligger på musik som ett ämne utan att det är något som alla har i sig. Med 

det menar författaren att man ska ta vara på det lekfulla i musiken för att på ett bra sätt 

utveckla barns språk med hjälp av den.  

Grahn (2005) framför i sin avhandling att det är många som anser att när det kommer till 

musik och andra ämnen så finns det starka åsikter om att det estetiska ämnet som ska vara 

målet och att man inte ska använda de estetiska ämnena som verktyg för att nå 

utomstående mål. Detta styrks av Pramling Samuelsson m.fl. (2008) som är av åsikten att 

det är viktigt att man uppmärksammar och tar vara på det estetiska ämnet i sig. Med hjälp 

av en observation som gjorts i förskolan så har de kommit fram till vikten av att utveckla 

barns förståelse och kunskap om musik. Trots att författarna tycker att arbetet med musik 

                                                           

1 Ett prosodiskt drag är intonation, vilket traditionellt står för hur tonhöjd och betoning används i talat 

språk. 
2 Fonologi är förståelsen för språks olika ljud och hur de bilder ord. 
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ska rikta in sig på ämnet och inget utomstående så kan mycket av det som tas upp ändå 

kopplas till den här uppsatsen. Författarna skriver till exempel också att man som lärare 

måste hjälpa barnen att uppmärksamma kritiska aspekter inom musiken för att barnet ska 

kunna utvecklas inom den. Vidare menar författarna att det finns ett samband mellan 

förutsättningarna som läraren bidrar med och vad barnen lär sig i arbetet med musik.  

Svensson (2005) anser att sången spelar stor roll i barnens inlärning av språk. Att spela 

musik och sjunga tillsammans skapar en positiv känsla och även en gemenskap i gruppen. 

Något som ska vara bra att göra är att sjunga tokiga sånger menar författaren. De sångerna 

ska då hjälpa barnen med övning av olika språkljud och även medvetenheten som barn har 

kring språk. Svensson skriver också att skapa egna texter kan vara givande för språket. Då 

kan man skräddarsy texten så att ett barn kan tränas på språkljud som det finns kunskap 

om att barnet har svårt med. Då får barnen känna skillnaden på ljud som sitter på olika 

platser i munnen menar författaren och nämner olika ljud som läppljud, tandljud, stötljud 

och väsljud. Hammershøj (1997) lägger vikt på att tillverka en stimulerande miljö för att 

utveckla arbetet med musik. Barnen spenderar en stor del av sin dag i förskolans 

verksamhet och därför är det viktigt att man har en miljö som främjar utveckling. 

 

Att leda barn i musikaktiviteter 

Ett mål som alla lärare på en förskola bör ha är att man ska vara en så bra pedagog som 

möjligt och att man till sin förmåga ska lära ut så bra som möjligt. För att underlätta sin 

förmåga att lära ut krävs det att man har en förståelse vad didaktik är. Lindström och 

Pennlert (2016) beskriver didaktik som läran om undervisning.  Författarna skriver att 

didaktiken handlar om hur man utformar undervisning. Det kan vara i form av 

genomgångar inför aktiviteter eller att lärare och elever samtalar kring en undervisning 

eller att eleverna helt enkelt undersöker. Författarna menar också att inom didaktik så 

handlar det mycket om att man som pedagog ska se relationen mellan eleven och 

innehållet man använder sig av i undervisningen, med andra ord hur eleven uppfattar 

innehållet. Utifrån det kan man sedan forma undervisningen och aktiviteterna för att få ut 

det mesta av dem. För att man på ett bra sätt ska kunna lära ut med hjälp av musik så 

krävs det att man som pedagog har kunskapen och intresset. Ferm Thorgersen (2012) 

menar att musikdidaktik handlar mycket om vad pedagogerna gör för val inför, under och 

efter aktiviteter. Författaren anser att nyfikenhet och erfarenheter som barnen själv har är 

något man ska utgå ifrån när man planerar utförandet av en aktivitet. Vidare påpekar 

författaren också att pedagogen måste ha en nyfikenhet kring barnens tankegångar om 
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musiken. Men det är inte bara tankegångarna som författaren anser bör läggas fokus på 

utan man bör också lägga märke till hur barnen förstår, handlar och även hur barnen 

kommunicerar genom musiken.  

 

Erhlin och Gustavsson (2015) har gjort en studie kring studenter som valt att utbilda sig 

till förskollärare med en musikprofil. I och med den studien så har författarna sett att det 

finns ett stort intresse att arbeta med musik i förskolan. Det man också kan se i den studien 

är vikten av ytterligare möjligheter för studenter att utsätta sig för sång och lek för att 

genom det utveckla sin didaktiska kompentens. Författarna påpekar att erfarenheter från 

en klassisk ”learning by doing” situation från skolan inte automatiskt överförs till en 

lärandesituation i förskolan. Men påpekar också att det är antagande som inte har någon 

egentlig didaktisk kunskap utan snarare teoretiska förväntningar. Vidare skriver 

författarna att det är viktigt att studenter får ta del av erfarenheter från situationer i 

verksamhet för att de ska få med sig erfarenheterna på ett praktiskt sätt. De behöver de 

erfarenheterna för att kunna bygga sig en egen didaktisk kunskap kring frågor som hur och 

vad. 

Med en förståelse av vad didaktik är kan man sedan överföra det till arbetet med musik. 

För att barnen ska lära sig så mycket som möjligt anser Jederlund (2002) att det är viktigt 

att skänka mening till musiken. Det kan man göra genom att man har ett eget intresse 

kring musik och kan överföra den entusiasmen till barnen. Författaren skriver att barn lätt 

ser skillnad på en planerad pedagogisk aktivitet där pedagogen inte har något intresse i 

jämförelse med en aktivitet där läraren visar ett engagemang. Bara för att det är så menar 

författaren att det fortfarande kan finnas barn som inte får engagemanget bara för att 

läraren har det. Barnen har olika erfarenheter, förhållningssätt och förhållande till musik 

och det är viktigt att man som pedagog kan uppmärksamma det. 

I en studie av Ehrlin och Wallerstedt (2014) har de studerat hur lärare i förskolan lär ut 

musik till barnen och deras skicklighet i att lära ut musiken. I artikeln påpekar författarna 

att musiken på förskolorna de gjort studierna på använder sig av både pedagogiskt 

planerade aktiviteter kring musiken men också spontana aktiviteter där barnen själva drar 

igång lärandet kring musik. Författarna beskriver en situation i förskolan där aktiviteten är 

planerad. Lärarna har vid det tillfället med sig instrument som barnen fritt får prova på 

under aktiviteten. I det här fallet skapade det engagemang och var enligt författarna ett bra 

sätt att skapa ett intresse kring musik för barnen. Vesterlund (2015) delger i sin bok att 

lärare i förskolan tycker att det är svårt att arbeta med musik då brist på instrument kan 
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vara något som förhindrar det. Författaren menar att så inte är fallet och att det är upp till 

oss som personal på förskolan att tänka på ett positivt sätt och hitta nya möjligheter för att 

föra arbetet med musik framåt. Vesterlund (2015) skriver att man får ta det man har och 

ger exempel på en massa material man kan använda sig av när man arbetar med musiken. 

Det kan vara stenar och pinnar som går att slå mot varandra för att skapa ljud andra tips 

som författaren delger är durkrullar, burkar, hinkar, tvättbräda med mera. Författaren 

påpekar att det finns en uppsjö av material man kan använda sig av för att skapa ett 

givande lärande med barnen. Det kan också kopplas till Lpfö 18 (Skolverket, 2018) där 

det står skrivet att man som pedagog ska ge barnen möjligheter att genom estetiska 

uttrycksformer uppleva och kommunicera.  

 

Metod 

Här beskrivs metod för datainsamling, analys, urval och etiska ställningstaganden. 

Avsnittet avslutas också med en metoddiskussion. 

Datainsamling 

För att ta reda på förskollärares uppfattningar om musik som ett didaktiskt verktyg valdes 

intervjuer som metod. Målet var att på ett tydligt och effektivt sätt återspegla de åsikter 

och ställningstaganden som informanterna uttrycker. Stöd till det tas ifrån Johansson och 

Svedner (2010) som beskriver en intervju som ett tillvägagångssätt för att ta reda på 

informanternas värderingar och förhållningssätt. Genom alla intervjuer så kommer samma 

grund av frågor att användas. Intervjufrågorna (se bilaga 2) som konstruerades valdes i 

enhet med syfte och frågeställningar för att få fram information som var relevant. 

Frågorna kommer inte vara fasta utan kan komma att varieras och frågor kan komma att 

läggas till utifrån vad informanten delger för information. Det beskriver Johansson och 

Svedner (2010) som en semi-strukturerad intervju. Genom att använda sig av samma 

grundfrågor under alla intervjuer kommer en tydlighet i strukturen att skapas och 

bearbetningen kommer att bli enklare. Intervjuerna varierade i tid mellan 25–50 minuter. 

Analysmetod 

Vid intervjutillfället spelades informanterna in för att underlätta vid analysen av 

intervjuerna. Vid kontakt med informanterna fick de frågan om det var okej att spela in 

intervjun och det följdes upp vid intervjutillfället för att se att de inte ändrat sig. 

Intervjuerna transkriberades direkt efter intervjuerna för att komma ihåg kroppsspråk och 
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tonfall under samtalet och för att på ett lättare sätt kunna plocka ut det relevanta åsikterna 

utifrån uppsatsens mål och syfte.  

 

Innehållet analyserades med hjälp av det Svedner och Johansson (2010) kallar en tematisk 

innehållsanalys. Författarna tar i sin bok upp att för att en innehållsanalys ska få kallas 

tematisk så ska det finnas en struktur och att det presenteras och beskrivs rikligt. För att få 

fram en så tydlig och relevant beskrivning som möjligt utgick fokus ifrån de två 

frågeställningarna när transkriberingarna studerades. Det syntes snabbt att det fanns 

tydliga mönster i svaren som informanterna gav ut och det var det som i sin tur banade 

väg för en tematisk innehållsanalys. 

Urval 

Eftersom undersökningen grundades i hur förskollärare kan använda sig av musik som 

didaktiskt verktyg i förskolan så intervjuades förskollärare. Det deltog fyra informanter 

från fyra olika förskolor. Informant 1 och 2 har jobbat inom förskolan i 20 år, informant 1 

jobbar med barn i åldrarna 1-3 år och informant 2 jobbar med barn i åldrarna 1-2 år. 

Informant 3 har jobbat i förskola i åtta år och jobbar med barn i åldrarna 1-3 år och 

informant 4 har jobbat i elva år och jobbar med barn som är 3-5 år.  

Av de fyra förskollärare som blev intervjuade så var målet att åtminstone två arbetade 

aktivt med musik. Samtidigt skulle minst en av informanterna inte arbeta aktivt med 

musiken. Det för att kunna jämföra olika pedagogers syn på arbetet med musik och dess 

betydelse.  Det kallas ett kriteriebaserat urval och beskrivs av Christoffersen och 

Johannessen (2017) som att forskaren har ett fokus på vissa kriterier vid val av 

informanter. Jag har för en av mina informanter använt mig av bekvämlighetsurval. Vid 

kontakt av en informant kontaktades rektorn för förskolan för att sedan ta kontakt med 

informanten. Rektorn kontaktades i förhoppning om att fler än en person skulle få 

informationen om intervjun. Tanken var att ju fler som fick informationen desto större 

chans skulle det vara att någon var intresserad. De två sista informanterna kontaktades via 

mejl.  

Etiska ställningstaganden 

Jag har utgått ifrån de fyra forskningsetiska principerna informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017) och ta 

hänsyn till detta i mitt arbete. Före intervjun kommer information till informanterna att 
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delas ut via missivbrev (se bilaga 1) och muntligt precis innan intervjun, om vad jag har 

för syfte med min studie och att intervjun kommer att vara på hens villkor. I Samband 

med det kommer jag också meddela att det är frivilligt.  

Informanten kommer också informeras om att materialet enbart kommer att användas i 

rapporten och att informanten och förskolans anonymitet beaktas. Därför kommer inte 

informanterna att nämnas vid namn i den här rapporten utan att de kommer benämnas 

”informant” med en siffra bakom för att man ska veta vilken informant som säger vad.  

Metoddiskussion 

I den här uppsatsen används intervju som metod för att samla information kring ämnet. 

Vad som också kunde göras är att använda sig av observation. Johansson och Svedner 

(2010) beskriver observation som lätt att använda och anser att det kan vara en av de mest 

givande metoderna. I vissa tillfällen. Möjligtvis så skulle båda kunna kombineras för att få 

fram en ännu bredare och korrekt bild av ämnet som studeras. Oftast är det dock lättare 

och mer bekvämt att hålla sig till en form av insamlingsmetod. Speciellt om tiden man har 

på sig är begränsad. 

 

I uppsatsen användes semi-strukturerade intervjuer (se bilaga 2). Jag använde mig av 

samma grundfrågor i varje intervju för att sedan ställa följdfrågor till det informanten 

delgav. Under den första intervjun så hade jag lite problem att komma på följdfrågor att 

ställa men redan till andra intervjun så kändes det bättre då jag blev mer blev bekväm i 

rollen som ledare av intervjuerna. Jag intervjuade informanter alla från olika förskolor. 

Det hade varit intressant att intervjua flera från en och samma förskola eller till och med 

samma avdelning för att se vad förskollärare som arbetar med varandra har för olika syn 

på arbetet med musik. 
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Resultat 

Här redovisas resultatet av studien och den presenteras under två huvudrubriker, 

Förskollärares arbete med musik i språkutvecklande syfte och vad påverkar arbetet med 

musik i förskolan. Varje huvudrubrik har också ett antal underrubriker. 

Förskollärares arbete med musik i språkutvecklande syfte 

Aktivt arbete med musik 

Informant 1, 2 och 3 tycker sig alla använda sig av mycket av musik medan informant 4 

använder sig av musiken ibland på grund av en osäkerhet i sin förmåga. En informant 

pratade om språkmelodier kopplade till de olika språken och anser att det är bra träning för 

de små barnen att lära sig språkmelodier och ljud när man sjunger. Informant 1 tycker 

också att detta kan appliceras till barn med annat modersmål för att lättare lära sig det 

språket då alla olika språk har olika språkmelodier.  

Samtliga informanter kan se vikten av att arbeta med musiken i förskolan i 

språkutvecklande syfte men det nämns också många andra viktiga anledningar som att 

skapa sociala samspel mellan barn och att utveckla förskollärarnas kunskap inom ämnet. 

En informant nämner i vilka olika situationer som de aktivt arbetar med musiken. Då 

nämns väntesituationer som tillexempel när man ska samlas för att gå in eller ut. 

Informant 2 nämner också att de har minst en planerad musikalisk aktivitet i veckan men 

att det ofta är mer än det också. Informant 4 som arbetar ibland med musik tycker sig ändå 

se ett samband mellan musik och språkutveckling. ”Jag har själv sett hur mina egna barn, 

när de var yngre lärde sig nya ord genom att lyssna på musik” 

Teman i arbetet med musik 

En informant beskriver hur de burkar ha teman runt de olika aktiviteterna som de utför så 

att man kan prata med barnen om det. För det är inte bara i själva aktiviteten som barnet 

utvecklar sitt språk utan det är också i samtal kring musikaktiviteterna. Som exempel ges 

vatten och då menar informanten att man ska samla upp sånger kring vatten och ger som 

exempel ”en liten båt blir ofta våt”. Informant 2 säger att man då kan prata om skatten 

som det sjungs om i låten och genom det samtalet lär sig barnen ännu mer språk . 

Informant 3 förklarar också att det i samband med samtal kring musik och musikaliska 

aktiviteter är viktigt att man bekräftar barnen. Detta i form av att upprepa ord som barnen 

kan ha svårt att uttala.  
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Informant 4 känner sig lite osäker i hur man ska arbeta med musiken men nämner att man 

ju i annat arbete använder sig av olika teman för att kunna ta arbetet vidare och ta vara på 

inlärningssituationerna. ”Jag kan tänka mig att det också går att implementera i musiken”. 

Informanten nämner då också att det kan vara en bra ingång i arbetet med musik för 

pedagoger som inte har intresset eller känner sig bekväm. ”Hittar man något som både 

pedagogerna och barnen är intresserade av kan man tillsammans bygga upp ett starkare 

intresse kring musik tror jag”. 

Utformandet av aktiviteter 

När man utformar aktiviteterna tycker informanterna enigt att man inte bara ska rikta in 

sig på musikdelen utan att man också ska ta hjälp av annat för att främja 

språkutvecklingen. Som exempel tas det upp att man i samband med musik också kan 

använda sig av tecken. För de yngsta barnen är det, tillsammans med olika ljud, det sätt 

som de kommunicerar, genom att till exempel peka på något eller visa former. En av 

pedagogerna säger att musiken sitter i kroppen och så gör också språket. Därför kan det 

vara bra att låta barnen trumma och säga ord i takt och har barnen inte den språkliga 

förmågan att säga ord kan man ha det på en lättare nivå där barnen istället för ord får 

använda sig av olika ljud. Informant 1 ger som exempel babblarna där karaktärerna är 

namngivna efter ljud som ba, bo, da och di .  

Informant 3 pratar också om rörelse och menar att det ibland kan bli lite enformigt att sitta 

ner och sjunga låtar och att man då kan använda sig av rörelse för att bryta mönster. Det 

kan vara att man dansar samtidigt som man lyssnar på musik eller att man under en 

rörelseaktivitet, som exempel ges en hinderbana, kan ha på musik i bakgrunden. I de 

situationerna kan det vara bra att använda sig av låt som kan beskriva vad man ska göra 

tillexempel balansera, hoppa eller rulla och att man bygger hinderbanan utifrån 

instruktionerna i låten. Informanten kan inte på rak arm komma på en låt som går att 

applicera men nöjer sig med att nämna ramsan ”nu ska vi ut på tigerjakt” 

Vad påverkar arbetet med musik i förskolan 

Pedagogers intresse 

Intresset från pedagogerna var en stor punkt i alla av intervjuerna. Informant 1, 2 och 3 

hade alla att intresse kring musik och tyckte därför att arbetet med musik var givande och 

roligt. Men de kunde också se begränsningar i kollegor som inte hade samma intresse. 

Informant 4 hade inte samma intresse och kände sig därför inte bekväm i sitt arbete med 

musik. Informanterna 1, 2 och 3 var alla inne på samma bana i hur man kunde hjälpa de 
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mindre intresserade pedagogerna. Det handlade om att ge positiv feedback, låta varandra 

prova på och inte vara för kritiska.  

Informant 2 ansåg att om man var intresserad hittar man alltid ett sätt att använda sig av 

musik i förskolan men att om man inte har det stora intresset kan det vara bra att man har 

tillgång till material som kan underlätta arbetet med musik. Informant 4 som inte hade 

intresset tyckte att feedback var av stor vikt för att utvecklas men att till en början inte 

vara med och styra aktiviteten utan att vara med och observera och sedan diskutera med 

sina kollegor också är viktigt för att till slut våga ta steget in i den ledande rollen.  

Barns intresse 

Alla informanter pratar om att ta vara på barnens intresse när man arbetar med musik i 

förskolan. Informant 4 som har minst intresse för musik påpekade att barnens intresse 

alltid är en bra fokuspunkt när det kommer till allt arbete i förskolan. Hittar man barns 

intresse är det enklare att få de att delta i aktiviteten. Informanterna är eniga om att de 

flesta barnen som de träffat har någon form av intresse för musik. Genom att ha en god 

variation och ett brett utbud i sitt användande av musik kommer man med stor sannolikhet 

att hitt något som passar alla barnen. Om det skulle finnas barn som inte har intresset 

handlar det om att hitta utomstående intressen som kan locka in barnen i musiken. 

Informant 4 drar en parallell med leksituationer och menar att barn lockas av varandra att 

delta. När ett barn ser ett annat barn ha roligt i en lek- eller musiksituation kommer barnet 

att dras till den situationen för att se vad som är kul. På så sätt kan barnen komma in i 

musikaktiviteten och skapa sig ett intresse tillsammans med de andra barnen. 

Informant 1 nämner att man kan använda sig av material som bilder, spel och pussel för 

att locka in barn i aktiviteter med musik. Är barn intresserad av pjäser kan man bygga en 

scen där barnen kan få vara under aktiviteterna. Informant 2 tycker också att man ska hitta 

vad barnen är intresserade av och ger en rymdraket som ett exempel. Man får då som 

pedagog ta reda på vad man kan arbeta med kring rymdraketer som att hitta sånger som 

man kan bygga vidare från. Det nämns också från 2 av pedagogerna att barn med 

anknytning till ett annat land kan arbetas in i musiken med hjälp av musik från deras 

hemland och deras kultur. 

Materialets påverkan 

Informant 4 som inte har kunskapen och känner sig osäker i arbetet med musik tycker att 

tillgång till material är otroligt viktigt för att man ska kunna arbete med musik i förskolan. 

För resten av informanterna som har intresset finns det alltid material. Informant 2 nämner 
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också att det underlättar otroligt mycket för de som inte har det absoluta intresset för att 

det blir lättare. Material som informanterna tycker att man kan använda sig av är sång-

böcker, QR-koder och instrument. Något som också nämns är att man inte behöver kunna 

spela instrument på en hög nivå det kan räcka med att göra ljud från instrumenten för att få 

med barn i musiken 

Har man inte tillgång till instrument ger informant 1 och 2 tippset att skapa sina egna med 

barnen. Det är väldigt enkelt att bygga en trumma med en låda och några pinna, en 

maracas med papper och pärlor eller en gitarr med hjälp av gummiband. Att bygga 

instrumenten skapar också en glädje och ett intresse för barnen att sedan använda något 

som de själva har gjort. Vill man inte bygga sina egna instrument ger informant 1 tipset att 

man kan använda sig av sin egen kropp som man kan trumma på eller så kan man använda 

sig av material från naturen som tillexempel pinnar eller kottar. 

Miljöns påverkan 

En informant nämner att det kan vara bra att ha ett rum som är anpassat för att dämpa ljud 

för att det inte ska bli ett skrikit ljud.  Informanten säger att vissa förskolor har 

ljudproblem och att om man då spelar musik och instrument kan det bli för mycket ljud 

vilket inte är bra för varken barn eller pedagoger. Informant 3 nämner att utemiljö är 

otroligt bra när det kommer till musik. Ljudet dör ut lite mer när man är utomhus och 

därför är för högt ljud sällan ett problem vid dessa tillfällen. Det kan snarare vara åt andra 

hållet att ljudet försvinner lite snabbare en man vill. Men är det en större grupp är det inget 

problem. 

Annars tycker alla informanterna att vad man sätter upp på väggarna kan ha betydelse för 

arbetet med musik. Vad man sätter upp kan inspirera till sång vilket i sin tur kan hjälpa 

den språkliga utvecklingen. Informant 2 pratar också om den organisatoriska miljön och 

nämner då personalfrågan och att det många gånger är vikarier på förskolan. Informanten 

menar dock inte att det är något negativt utan att musik i sådana tillfällen utan att man 

istället kan använda musiken aktivt för att musiken samlar många 

Analys 

I detta avsnitt analyseras resultatdelen med hjälp av litteratur och tidigare forskning. 

Analysen har en grundrubrik med några underliggande rubriker för att på ett tydligt vis 

framföra all data. 
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Didaktiskt användande av musik för språkutveckling 

Intresse 

Lindström och Pennlert (2016) skriver i sin bok att om man ska kunna lära ut musik måste 

man ha ett intresse och kunskap kring det. Informanterna som intervjuades var inne på 

samma spår och menade att brist på intresse och kunskap tillsammans med att vara 

obekväm i de situationerna kan hindra arbetet med musik. Jederlund (2002) menar att det 

är viktigt att man skänker mening till musiken och att det kan göras med hjälp av det egna 

intresset och att man sedan överför sin entusiasm till barnen. Det var inte alla informanter 

som hade det stora intresset och kände sig bekväma och då är det viktigt att man, som 

informanterna nämner, får stöd från pedagoger med intresse och blir peppad till att pröva 

på och utvecklas. 

När det kommer till barns intresse var alla informanter eniga om att man skulle ta vara på 

det. Informanterna var av åsikten att de flesta barn som de träffat hade någon form av 

intresse för musik. Variation och bredd på arbetet var två saker som nämndes av 

informanterna för att bevara barnens intresse. Ehrlin och Wallerstedt (2014) skriver om en 

situation i förskolan där aktiviteten är planerad. Lärarna har vid det tillfället med sig 

instrument som barnen fritt får prova på under aktiviteten. I det här fallet skapade det 

engagemang och var enligt författarna ett bra sätt att skapa ett intresse kring musik för 

barnen. Informant 1 pratade också om material för att locka barnen och skapa ett intresse 

kring musikaktiviteterna och det är precis vad som händer i situationen som beskrivs ovan. 

Material 

Informanterna var av den åsikten att om man inte hade intresset eller kunskapen var 

material som böcker QR-koder och instrument ett bra tillvägagångssätt vid musik-

aktiviteter. Men har man intresset finns materialet runt omkring sig. Det kan vara i form 

av naturmaterial eller instrument som man själv byggt med hjälp av olika material som 

finns på förskolan, gummiband är ett exempel. Det går att koppla till det Vesterlund 

(2015) skriver att man får ta det man har och ger som exempel stenar och pinnar som går 

att slå mot varandra för att skapa ljud.  Andra tips som författaren delger är durkrullar, 

burkar, hinkar, tvättbräda med mera. Författaren påpekar att det finns en uppsjö av 

material man kan använda sig av för att skapa ett givande lärande med barnen. Skapande 

av egna instrument används också som en källa till glädje och intresse av informanterna. 

Man kan också använda sig av sin egen kropp säger informanterna. Allt arbete med 

material och skapande av material går att kopplas till skolverket (2018) där står det skrivet 
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att man som pedagog ska ge barnen möjligheter att genom estetiska uttrycksformer 

uppleva och kommunicera.  

Utforma didaktiska aktiviteter 

När man utformar aktiviteter som ska främja barns språkliga utveckling tycker en av 

informanterna att man ska ha ett rum som är anpassat med ljuddämpande kvalitéer för att 

vissa förskolor har problem med för höga ljud. Utemiljöer är också nämnda av en 

informant då hen anser att ljudnivån inte blir något problem om man är utomhus. 

Hammershøj (1997) menar att man ska tillverka en stimulerande miljö för att utveckla 

arbetet med musik eftersom barnen spenderar en stor del av sin dag på förskolan och 

därför är det viktigt att miljön främjar utveckling. Vidare tycker informanterna att 

användandet av material i form av ”riktiga” instrument och instrument som man skapat 

tillsammans med barnen. Vad man sätter på väggarna nämns också som något som kan 

var viktigt för att inspirera till sång och hjälpa barnens språkliga utveckling.  

Ehrlin och Wallerstedt (2014) skriver i sin artikel angående en studie som påpekar att 

musiken på de förskolorna dör studierna genomförts använder sig av både pedagogiskt 

planerade aktiviteter kring musiken. De använder sig också av spontana aktiviteter där 

barnen själva drar igång lärandet kring musik. En informant pratar om vikten att ta vara på 

de spontana situationerna och att man även under de arbetar aktivt med språkutveckling. 

Det kommer automatiskt om man är intresserad menar informanten men säger också att 

hen har åtminstone en planerad aktivitet i veckan men att det gärna får vara mer. Jederlund 

(2002) skriver om musik och hur dess prosodiska drag ökar den språkliga medvetenheten 

och då kan även en läsfärdighet utvecklas. Författaren skriver vidare i sin bok att barnen 

har möjligheten att leka i förskolan och genom leken ”lära fritt”. Det ska i sin tur vara 

stimulerande för utvecklingen av språk för barnen. Barnen får också en fonologisk 

medvetenhet tack vare svenska förskolors arbete med rim, ramsor och musik. ”Leka fritt” 

kan kopplas till de spontana musiksituationer som kan uppstå i förskolan. 

Vidare uttrycker samma informant ett behov av teman i arbete med musik. Med hjälp av 

dessa teman kan man prata med barnen kring aktiviteterna och på så sätt öka 

språkinlärningen. Informanten anser att det inte bara är aktiviteten i sig som ska användas 

för att utveckla barns språk utan att även arbetet och samtal om aktiviteten och det utsatta 

temat. Svensson (2005) anser att sången spelar stor roll i barnens inlärning av språket. Att 

spela musik och sjunga tillsammans skapar en positiv känsla och även en gemenskap i 

gruppen. Något som ska vara bra att göra är att sjunga tokiga sånger menar författaren. 

Informanten använder sig av vatten som tema i sitt exempel men temat kan vara ”tokigt” 
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och då kan man använda sig av tokiga sångerna som författaren påpekar. Jentschke och 

Koelsch (2009) skriver i sin artikel att musik stärker olika kognitiva förmågor men mest 

synbart i språkutvecklingen. De andra kognitiva förmågor som pratas om kan kopplas till 

fantasi som kan skapas kring ”tokigheten” Svensson (2015) skriver om. Något annat som 

informanterna tycker man kan använda sig av i utformning av de didaktiska aktiviteterna 

är tecken. När det pratas om tecken är det mest riktat mot de yngsta barnen då det är ett 

väldigt vanligt sätt att kommunicera för barn med begränsat språk. De pekar på saker och 

gör ljud för att visa vad de vill och då kan man använda det i musikaktiviteter för att 

koppla ord till tecken. Vidare tycker informanterna att dans och rörelseaktiviteter är 

väldigt användbara i arbete med språkutveckling. Vad som då nämns är att använda musik 

i samband med en hinderbana man har byggt. Att då använda sig av musiken för att 

koppla ord till aktioner under hinderbanan hjälper barnen att koppla ord till händelser 

vilket i sin tur hjälper med språkutvecklingen. 

Diskussion  

Slutsats 

Syftet med studien är att utveckla en kunskap om hur aktivt arbete med musik som ett 

didaktiskt verktyg i förskolan kan främja barns språkutveckling. Slutsatsen som kan dras 

från studien är att alla utom en av förskollärarna som deltog i studien använde sig aktivt av 

musik i förskolan för att utveckla barnens språk. Informanten som inte använder sig av 

musik aktivt kunde ändå se hur musik kunde påverka språkutvecklingen hos barn. 

Informanterna som aktivt använde sig av musik använde det både i planerade och 

spontana situationer.  

Intresse för musik 

Något som stack ut under arbetet med studien var intresset kring musik och dess påverkan 

på musikaktiviteter i förskolan. Mitt eget stora intresse kring musik är en drivande kraft 

och därför känns det roligt och enkelt att arbeta med musik. Majoriteten av informanterna 

som intervjuades var intresserade av musik och det intresset gjorde det lätt för de att hitta 

på aktiviteter och skapa material från ingenting. Men den informant som inte hade det 

intresset, kunskapen eller kände sig bekväm med att arbeta med musik gav mig en ny syn 

på ämnet. Det är enkelt att reflektera kring min egen brist på intresse när det kommer till 

vissa ämnen gör att dessa ämnen läggs åt sidan och inriktningen blir istället mot det jag 

tycker är roligt och intressant. Men det är viktigt att man som förskollärare kommer ihåg 
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att det är barnens utveckling som är i centrum och inte vår egen bekvämlighet. Lindström 

och Pennlert (2016) skriver i sin bok att om man ska kunna lära ut musik måste man ha ett 

intresse och kunskap kring det vilket är lätt att relatera till. Men hur ska man kunna skapa 

sig ett intresse eller kunskap kring något man aktivt undviker. Som informanterna 

påpekade är stöd från kollegor till väldigt stor hjälp men samtidigt är det viktigt att man 

själv aktivt försöker söka sig mot situationer och aktiviteter där man måste sätta sig i 

situationer som man är obekväm vid. 

Musik som didaktiskt verktyg för språkutveckling 

Själva syftet med studien var att införskaffa kunskap kring hur man kan använda musik 

som ett didaktiskt verktyg för språkutveckling i förskolan och det har framkommit tydligt 

under uppsatsens gång. Det handlar mycket om hur man planerar aktiviteterna men också 

hur man använder sig av material och läromiljö. I bakgrunden står det väldigt lite om 

läromiljön mer än att det ska vara en stimulerande läromiljö som främjar utveckling. Detta 

på grund av att det var svårt att hitta litteratur med relevant fakta kring läromiljöernas 

påverkan på språkutvecklingen. Från informanterna gavs det mer information kring ämnet. 

De gav tips om att sätta upp saker på väggarna som kan inbjuda till språkutveckling. De 

gav inga direkta tips på vad man kunde sätta upp men man kan använda sig av stödtecken 

eller bilder på föremål som används i låtarna man sjunger vid aktiviteten. Informanterna 

menade också att en miljö där ljuddämpande kvalitéer kunde användas fördelaktigt. 

Tankar som kommer upp när informationen delgavs första gången var att en utomhusmiljö 

då kan vara väldigt bra att använda sig av. Det kan vara en situation där man sitter runt en 

brasa man tänt tillsammans med barnen och att man då kan passa på att spela och sjunga. 

Efter lite mer eftertanke kan man tänka sig att en mer uppstrukturerade situation ute 

kanske är det som behövs då det finns många intryck att ta in när man är utomhus. Men 

man får ju aldrig vet om man inte prövar. Samtidigt går det att använda sig av musik 

inomhus även om rummen inte är ljuddämpande. Man får bara göra anpassningar som att 

dela upp barngruppen i mindre grupper så att ljudnivån inte blir för hög. 

Förslag på material man kunde använda var det ingen brist på under intervjuerna. Några 

av informanterna menade att har man intresse och kunskap kring musik är material aldrig 

ett problem vilket går att se inom fler ämnen än musik. Samtidigt går det att relatera till att 

brist på kunskap ger som resultat att mer tydligt material man kan använda hjälper väldigt 

mycket i utförandet av aktiviteter. Det går att koppla till vad Vesterlund (2015) skriver i 

sin bok att lärare i förskolan tycker att det är svårt att arbeta med musik då brist på 

instrument kan vara något som förhindrar det. Författaren menar att så inte är fallet och att 
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det är upp till oss som personal på förskolan att tänka på ett positivt sätt och hitta nya 

möjligheter för att föra arbetet med musik framåt. Det går att hålla med i det författaren 

skriver men tror att det är för att mitt eget intresse och kunskapen som jag besitter. 

Samtidigt är jag kritisk för man vet hur svårt det kan vara att lära sig något nytt som man 

inte är intresserad av eller är obekväm med. Materialet finns alltid där men det gäller att 

man hittar något som motiverar en till att skapa ett intresse kring musiken. Man kan tänka 

sig att binda ihop musiken med något som man själv tycker är intressant kommer intresset 

kring musik att bli starkare. Vi kan bara göra vårt bästa genom att försöka skapa ett 

intresse och arbete med det i förskolan. Det viktiga är inte att en lyckas utan det är att en 

gör ett försöka till att lyckas. I värsta fall får någon med ett större intresse ta taktpinnen så 

får man stödja från sidan. 

De material som informanterna ger tips om är den egna kroppen, naturmaterial, 

instrument, QR-koder, sångböcker, med mera. Vesterlund (2015) skriver att man får ta det 

man har och ger som exempel stenar och pinnar som går att slå mot varandra för att skapa 

ljud.  Andra tips som författaren delger är durkrullar, burkar, hinkar, tvättbräda med mera. 

Material är inget problem om man har intresset och kunskapen. Något som man tyckte var 

väldigt intressant och som man inte prövat själv var ett tips en av informanterna gav om 

att skapa sina egna instrument med barnen. Vilket perfekt tillfälle att skapa ett intresse 

kring musik med barnen och göra det till en kul grej. Det ger också en motorisk utveckling 

på köpet. Här krävs det dock också en kunskap från förskollärare att veta hur man bygger 

sitt eget instrument och för någon utan ett grundintresse av musik blir det ännu ett hinder. 

Däremot kan det också bli en väg in i musikintresset. En pedagog som är väldigt 

intresserad av att pyssla och skapa kan med hjälp av att skapa egna instrument med barnen 

skapa sig ett intresse kring musik. 

För att arbeta aktivt med musik som didaktiskt verktyg i förskolan har det genom den här 

studien visats att det krävs att man slår ihop intresse, miljö och material i ett för att skapa 

sig aktiviteter som främjar språkutvecklingen. En kombination av allt detta är det som 

behövs. En informant prata om ramsan ”nu ska vi ut på tigerjakt” och hur man kunde 

använda den i rörelseaktiviteter (i det här exemplet en hinderbana) för att skapa en 

situation med språkutveckling. Min första tanke var vilken givande aktivitet det var att 

använda sig av för att främja språkutveckling. Man kopplar ord till olika aktioner man 

utför, man utformar en miljö som främjar inlärning och bjuder in till, i brist på bättre ord, 

”skoj”.  Min andra tanke var ”hur kan man skräddarsy denna aktivitet mot barns intresse”. 

Man kan ändra djuret man letar efter till ett djur som barnen har intresse av och tycker om. 



 

21 

 

Man kan göra hinderbanan antingen svårare för en utmaning eller lättare så att alla kan 

delta och på så sätt skapa ett intresse. Det finns otroligt många vägar man kan ta om man 

bara utforskar.  

Samtidigt som det ges en massa möjligheter när man kan kombinerar material, intresse 

och läromiljö ökar också antalet hinder. Det blir ett ännu större jobb att försöka skapa sig 

ett intresse kring allting och samtidigt skaffa sig kunskap om alla ämnen också. Det krävs 

att man som förskollärare tar sig an utmaningen som man blir given för gör man inte det 

missar man ett ypperligt tillfälle att med hjälp av musik främja barns språkutveckling. Då 

är det också ännu viktigare att man får stöd från kollegor med intresset och att om man har 

intresset är villig att lära ut till de med mindre kunskap. I förskolans läroplan (skolverket, 

2018) nämns det att musik, bland andra estetiska ämnen, ska vara ett medel för barnen att 

uttrycka och kommunicera sina egna tankar och erfarenheter. Det är då viktigt att man 

som förskollärare ger barnen möjligheten att skapa sig dessa erfarenheter och ger de den 

språkliga kunskapen att uttrycka dem. För att kunna göra det krävs det att vi själva har 

kunskapen.  

För att knyta ihop texten kan man säga att det inte finns ett sätt att gå tillväga för att 

främja språkutveckling med musik som didaktiskt verktyg utan vägen dit är olika 

kombinationer av material, lärmiljö eget intresse och barnens eget intresse.  

Fortsatt forskning 

Under några av intervjuerna kom vi in på samtal kring barn med annat modersmål och hur 

musiken kan hjälpa de barnen att lära sig ett annat språk, i det här fallet svenska. Jag tror 

att det skulle vara intressant och väldigt givande om man forskade vidare kring hur musik 

kan hjälpa barn med annat modersmål att lära sig ett nytt språk. Förslagsvis med barn som 

redan har lärt sig ett språk och barn utan språkkunskaper för att se om det är någon 

skillnad i hur de lär sig. 
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Bilaga 1 

 

 

Missivbrev 

 

Hej! 

Jag skriver mitt examensarbete på Umeå Universitets förskollärarprogram. 

Examensarbetet kommer att behandla ämnet ”Musik som didaktiskt verktyg vid 

språkutveckling” med syfte på att undersöka om förskollärare aktivt använder sig av 

musik för att främja barnens språkutveckling.  Jag hoppas att någon på eran förskola vill 

ställa upp på en intervju.  

Bra att veta är: 

-Det är helt frivilligt att delta. Om du kommer på att du inte vill delta kan du när som helst 

återta ditt samtycke om deltagande. Även under pågående intervju. 

- Din anonymitet är garanterad, varken ditt namn eller namnet på din förskola kommer 

nämnas i uppsatsen.    

‐ Svaren som samlas in kommer att användas till undersökningen endast och inte till något 

annat.  

 

Hoppas jag har väckt ditt intresse! 

Har ni några funderingar så hör gärna av er så återkommer jag så snabbt som möjligt med 

svar på dessa. Min förhoppning är att vi kan boka in tid för intervju så snart som möjligt. 

Tack på förhand. 

 

Mvh Ludvig Marklund 

Telefon: 070-******* 

Mail: *************@hotmail.com 

  



 

 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Inledande frågor  

Hur länge har du arbetet som förskollärare?  

Hur länge har du arbetat på nuvarande förskola? 

Vilken ålder är det på barnen ni arbetar med? 

Förskollärarens uppfattningar 

Hur arbetar du som förskollärare med musik? 

Hur upplever du att arbetet med musik påverkar barns språk?   

Upplever du att ni arbetar aktivt med musik som ett verktyg för språkutveckling? 

Hur tror du att musikaktiviteter kan utformas för att utveckla barns språk? 

Vad kan påverka arbetet 

Vad tror du kan påverka arbetet med musik i förskolan i språkutvecklande syfte? 

- Hur tror du tillgång till material kan påverka arbetet med musik? 

- Hur tror du miljön kan påverka arbetet med musik? 

- På vilket sätt tror du att barnens intresse påverkar arbetet med musik? 

- Hur anser du att pedagogens egna intresse påverkar arbetet? 

 

Avslutande fråga 

Är det något som du skulle vilja tilläga? 

 

 

 


