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Abstract 
This assignment is about a few experienced teachers´ opinions concerning the 
connection between music in preschool and the linguistic development of the preschool 
children. The purpose of the study is to find out whether singing and music can enhance 
the child’s linguistic development.  The main questions are: Can music support 
linguistic development, and if so, how does it do it? How does this work in practice? 
Does movement to music play any role in this process?  

In the literature review Vygotsky, Gardner, Steiner and Arnqvist, and their different 
opinions on children’s linguistic development are discussed.  A certain historical review 
is also given, concerning the signification of music for education and human 
development. 

It is a qualitative research. The interview questions are based on certain literature and 
our own comprehension. The interviews were open-ended and focused. Four teachers 
were interviewed: two Steiner/Waldorf kindergarten teachers, a logoped/speech 
pedagogue and a singing pedagogue.  

The results of the interviews were sorted in different categories in order to clarify 
similarities and differences. In the analysis we compare the results with the purpose of 
our study and the literature we used, and here connections appear between interview 
results and the literature. Vygotsky’s opinion was that our language grows from our 
social context, and it came out from the interviews that singing and music support 
children’s social development, which thus enhances linguistic development.   

Steiner means that movements in our organ of speech are strongly connected with body 
movements. This is why we should help children with linguistic problems to develop 
their movements. This can be done through singing and dancing, both of which children 
enjoy.  

Those we interviewed agreed on that music enhances children’s linguistic development 
but they gave us different examples from their practice. The importance of movement to 
music also became clear. The small range of our research doesn’t allow us to 
scientifically state that this is the fact, but we are of the opinion that the literature we 
have studied supports this. We have used a hermeneutic standpoint, approaching the 
subject of our study from our own understanding of the matter. 
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Sammanfattning 
Den här C-uppsatsen handlar om några erfarna pedagogers syn på förskolebarnets 
språkutveckling genom musik. Syftet med undersökningen är att se om sång och musik 
kan främja barnets språkutveckling. De huvudsakliga frågeställningarna är: Kan/Hur 
kan musik stödja språkutvecklingen? Hur kan detta fungera i praktiken? Har rörelsen till 
musiken någon betydelse? 

I litteraturgenomgången tas Vygotsky, Gardner, Steiner och Arnqvist upp, och deras 
olika syn på barnets språkutveckling. En viss historisk tillbakablick när det gäller 
musikens betydelse för människans utveckling eller uppfostran ges också. 

Undersökningen är kvalitativ. Intervjufrågorna är skrivna utifrån viss litteratur och egen 
förförståelse. Intervjuerna gjordes med en öppen riktad intervjuform. Fyra pedagoger 
intervjuades, två waldorfförskollärare, en språkpedagog och en sångpedagog. 

Vid bearbetningen av resultatet sorterades materialet under olika kategorier för att 
tydliggöra likheter och skillnader. I analysen jämförs resultat med syfte och litteratur 
och där framkommer dessa kopplingar mellan resultatet från intervjuerna och 
litteraturen. Vygotsky menade att vårt språk utvecklas ifrån det sociala och i 
intervjuerna framkom att genom sång och musik utvecklas barnet socialt, vilket därmed 
utvecklar språket.  

Steiner menar att talorganets rörelse starkt hänger samman med kroppens rörelse. 
Därför ska man utveckla rörelsen hos barnet, om det har språkliga problem. Detta kan 
man göra genom sång och dans vilket barnen tycker är roligt. 

Intervjupersonerna är överens om att musik främjar barns språkutveckling men de har 
olika praktiska exempel på hur de jobbar. Att det är viktigt med rörelser till musiken 
framkom också. Undersökningen är för liten för att vi vetenskapligt ska kunna säga att 
detta stämmer, men vi tycker oss ha hittat litteratur som stödjer detta. Vi har använt oss 
av ett hermeneutiskt förhållningssätt där vi har utgått från vår egna förförståelse. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 
1.1.2 Jennie 

Jag har alltid intresserat mig för musik. Musik för mig är som att andas jag skulle inte 
kunna leva om jag inte fick sjunga och spela gitarr. Jag har sjungit så länge jag kan minnas 
och när jag var nio år började jag att spela gitarr på kulturskolan, det höll jag på med tills 
jag gick ur gymnasiet. Att spela och sjunga ger mig en fantastisk glädje och jag märker 
själv att jag har lättare att lära mig en sång eller en melodi än en text ur en bok. 
Jag tror att det finns musik, sång och rytmer i alla kulturer, och att detta är någonting som 
är universellt, någonting som är mänskligt. Alla kan njuta av musik, men vad gör musiken 
med oss? Har det någon som helst betydelse att man har musik i förskolan? Är det bara för 
att det är roligt? Eller finns det en djupare betydelse för oss människor, med det rytmiska, 
det sångliga och musiska? 
 
När jag har varit ute på praktik så har min erfarenhet varit att man sjunger, rimmar och har 
mycket sånglekar med barnen. Så jag började fundera på om sången och språkutvecklingen 
kan kopplas samman. Om barn som får sjunga och spela instrument har lättare för språket 
och senare läsning och skrivning? 
 

1.1.3 Sara 

Jag började fundera på frågeställningen när vi, under förskollärarutbildningen, läste om 
barnets språkutveckling. Vi hade en lärare som betonade vikten av att man sjöng och rörde 
sig rytmiskt till sången, gärna att man sjöng under det att man utförde ett rytmiskt arbete. 
Sedan har jag arbetat på en förskola i Järna där vi sågade ved med barnen och där sjöng en 
av pedagogerna när han sågade tillsammans med barnen, för att hitta samma rytm. Vad 
betyder detta för barnet?  Och på vilket sätt är det bra för språkutvecklingen? Det blev jag 
väldigt nyfiken på. 
Själv har jag haft musiken som kär följeslagare genom min skoltid. Jag spelade fiol när jag 
var liten från fem år till gymnasiet, i åttan började jag spela cello och det har jag fortsatt 
med. Framför allt har jag spelat både folkmusik och klassiskt och även sjungit en hel del 
folkliga visor. Hur kan jag då ta med mina musikerfarenheter i arbetet i förskolan? Detta är 
en annan fråga jag bär med mig. Sång förekommer ju ofta i förskolor, men jag vill öka min 
förståelse för vad barnen behöver och vad de kan använda sången och musiken till. 

1.2 Problemformulering 
Vi har hört att språkinlärning har blivit sämre de senaste 20 åren, barn har svårare att förstå 
en svensk text. Barn visar fler inlärningsproblem än någonsin tidigare (Mc Allen, 1996) 
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och runt om i Europa kommer fler och fler rapporter om att språkutvecklingstörningar hos 
barn ökar. (Patzlaff, 2003) Därför tycker vi att det är viktigt att komma på sätt att stödja 
barns språkutveckling, inte bara för barn med speciella problem utan för alla barn, eftersom 
samtalstiden mellan barn och vuxna blir allt kortare för barn i hela samhället. Vi har 
upplevt att man sjunger olika mycket med barnen i olika förskolor men att det finns en 
sångskatt som levande tradition på många ställen. Kan man använda sig av sång och musik 
för att stödja barns språkutveckling? Sången är ett sätt att umgås och kommunicera även 
om man är i en stor grupp där det kan vara svårt att få till samtal. 
Sett från samhällsnivå kan man fråga sig om man lade ner mer tid på musiken, för språkets 
skull, i förskolan och skolan, skulle man ha färre problem med elever senare? De skulle 
kanske få en annan begreppsförståelse och lättare förstå en text. Att lära sig via sång och 
rytm är också mera lustfyllt än om läraren bara står vid tavlan och talar. 
Tillsammans har vi kommit fram till följande frågeställning: Hur kan sång, rörelse och 
rytm stödja barns språkutveckling i förskoleåldern? 
 

1.3 Syfte 
 
Vårt syfte med denna undersökning är att försöka ta reda på om sång, rytm och rörelse är 
främjande för barns språkutveckling. 
Vi vill se om musik kan stödja barns språkutveckling. Hur kan det fungera i praktiken? 
Melodi, rytm, rörelse och språk i samspel: Har rörelsen till musiken någon betydelse för 
språkutvecklingen? 
Den rytmiska rörelsen till sången: är det någon skillnad mot om man bara sjunger? Och i så 
fall vad är det för skillnad? 
 

1.4 Några begrepp 
Barnet: Vi har valt att även kalla fostret inne i livmodern för barn, eftersom vi talar om 
förmågor som vi tycker är så mänskliga. I vissa fall där vi nämner fostret som t.ex. två 
månader gammalt har vi dock valt att skriva fostret för att inte förväxla det med det två 
månader gamla barnet. 
 
”Eurytmi är en rörelsekonst som Rudolf Steiner utvecklade i samarbete med bl.a. musiker 
och skådespelare. I eurytmin uttrycks musik eller det talade ordet genom rörelser. I 
eurytmin upplever man tydligt det nära samband som finns mellan tal, sång, musik och 
rörelse.” (En väg till frihet, 2002, s.15) 
 
Fonem = Språkljud 
 
Förskolebarn: Vi koncentrerar oss på de åren då barnet är i förskolan från kanske 1,5 år 
till 6- 7 årsåldern. 
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Det har vi valt eftersom det är i den åldern vi kommer att möta barnen senare i vårt arbete i 
förskolan. 
 
Gestaltande rörelser skriver vi om vi menar gester som förstärker eller illustrerar 
innebörden i texten. 
 
Läkepedagogik är omsorg för barn och ungdomar med funktionshinder och kan innefatta 
både boende och skola. Är utvecklat ur den antroposofiska impulsen. 
 
Med musik menar vi akustisk musik, instrumental eller sång, som barnet kan skapa själv 
eller som en vuxen kan spela för barnet. 
 
Pentatonik: En skala på fem toner, saknar grundton. En pentatonisk melodi kan sluta på 
vilken av de fem tonerna i skalan som helst och detta gör att det får en lite svävande 
karaktär. 
 
Språkutveckling kommer vi att definiera längre fram. 
 
Sång och visor använder vi lite omväxlande i texten men menar i stort samma sak: 
barnvisor sjungna tillsammans eller för barnen. 
 
Rytmisk rörelse menar vi att man rör sig rytmiskt till sången, t.ex. i en dans eller i hand 
rörelser. 
 
Werbecksång: Valborg Werbeck Svärdström var en operasångerska som tappade rösten 
men fann en väg att komma tillbaka till den. I samarbete med en antroposof utformade hon 
en skolningsväg för rösten som idag kallas Werbecksång. 
 

2 Bakgrund 

2.1 Teorier om språkets utveckling 
Denna del av uppsatsen tar upp några olika teorier om språkutveckling historiskt sett. Vi 
kommer att gå in på Vygotsky, Steiner och Gardner, och sedan göra en skiss av hur språket 
utvecklas hos barnet enligt Anders Arnqvist som har beskrivit detta väldigt detaljerat. 

2.1.1 Vygotsky 

Lev S Vygotsky som levde 1896-1934 har haft stor betydelse för hur man ser på barnets 
utveckling idag. Vygotsky menade att utan social kommunikation sker ingen utveckling av 
vare sig språk eller tänkande. Man kan inte isolera tänkandet från känslolivet, för då kan 
man inte förklara tänkandets uppkomst. Han hävdar också att barnet är socialt från början 
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och att språket fyller en social kommunikation, genom att man kan föra en dialog med 
andra människor. Han menar att det är genom andra som man lär sig nya saker. 
Vygotsky hävdade att man inte kan förklara människans viljemässiga kontroll av 
handlandet och det logiska tänkandet utifrån medfödda anlag. Han ansåg att barnet tillägnar 
sig det logiska och viljemässiga tänkandet via kulturarvet. Redan från födelsen är barnet 
medlem av en kultur och när barnet övertar den kulturens mönster utvecklas det från en 
stimulistyrd individ till en individ med viljemässigt handlande. Han menar att genom att 
använda språket som ett verktyg, så utvecklas det mänskliga tänkandet. Grunden för att 
utvecklingen av språket ska kunna ske är att alla högre psykiska funktioner som till 
exempel problemlösning och minne utvecklas genom att människan skapar sig nya former 
av aktiviteter som sedan blir egna inre erfarenheter. Han menar alltså att utvecklingen går 
från det sociala till det individuella, från yttre till inre erfarenheter. 
Vygotsky menar att det så kallade egocentriska språket som barnet utvecklar efter hand, i 
förskoleåldern blir en viktig del i att utveckla tanken. Det är genom språket som barnet kan 
styra sina handlingar. (Vygotsky, 2005) 
 

2.1.2 Steiner och språksinnet 

Intressant är också att ungefär samtidigt som Vygotsky kom Rudolf Steiner (1861- 1925) 
med helt andra tankar. Steiner menade att vi har ett speciellt sinne som erfar just orden, 
språksinnet. För att få en liten inblick i hur han kan säga att vi har ett språksinne kommer 
här en helt kort sammanställning av alla våra tolv sinnen som Steiner brukar nämna. Dessa 
är beröringssinne, livssinne, egenrörelsesinne och jämviktssinne, som han kallar 
viljesinnena. Luktsinne, smaksinne, värmesinne och synsinne, vilka han kallar de fyra 
känslosinnena. Hörselsinne, språksinne, tankesinne och jagsinne, vilka han kallar de fyra 
tankesinnena. Med viljesinnena upplever vi vår kropp och hur den har det. Med 
känslosinnena upplever vi omgivningen och hur den är. Med tankesinnena upplever vi de 
andra människorna och vad de menar.  
Vad är då skillnaden på hörselsinnet och språksinnet? 
Hörseln menar Steiner erfar bara ljud och klanger, medan språksinnet gör att vi kan förstå 
ord och begrepp. Det är språksinnet som gör att vi kan höra skillnad på konsonanter och 
vokaler. (Neuschutz, 1997) 
För att förstå vad en annan människa menar använder man också tankesinnet, detta är ett 
sinne som man erfar den andres tankar och begrepp med. Tankesinnet är alltså något helt 
annat än vår egen tankeprocess, något som förnimmer, inte tänker. Detta sinne utvecklas 
först efter det att språksinnet vaknat. (König, 1984) Steiner ställer sig emot de som menar 
att vi alltid tar upp tankar genom språket. Han menar att man kan uppleva tankar som 
”liggande i yttre rumsliga åtbörder.” (Steiner, 2002, s.148) Detta upplever man då med 
tankesinnet. Tankesinnet kallar Steiner ibland för begreppssinnet, medan han benämner 
språksinnet för ordsinnet. Det är alltså två närliggande sinnen som samverkar för att vi ska 
förstå våra medmänniskor. Var finns då vårt språksinne helt fysiskt sätt? Steiner brukar 
nämna hela rörelseorganismen som språksinnets organ. Han nämner också att 
rörelseorganismen är koncentrerad i struphuvudet. (Aeppli, 1997) 
Steiner förklarar detta på lite olika sätt, först nämner han att barnet måste ha erövrat den 
upprätta ställningen innan det kan lära sig tala. Innan det utvecklar språksinnet lär det sig 
stå och gå. Sedan nämner han också att för att förstå en annan person måste vi hålla tillbaka 
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vår rörelse. Genom att stimulera vår rörelseorganism inuti men hålla tillbaka rörelsen 
förstår vi orden.(Steiner, 2002) 
Här är det också skillnad på att förstå orden som någon annan säger och att själv tala. När 
vi lyssnar till någon annan använder vi oss av vårt språksinne genom att hålla tillbaka vår 
rörelse så att struphuvudet kan vibrera med i vad den andre säger. När vi talar själv 
använder vi oss av samma organ det vill säga struphuvud och rörelseorganismen i stort men 
nu för att själv skapa de vibrationer som blir orden. För att kunna utföra dessa rörelser med 
struphuvud och resten av talapparaten behöver hela vår kropp och dess alla rörelser vara 
delaktiga. Vissa muskler behöver aktiveras och andra slappna av men alla måste samverka 
för att vi ska kunna tala. Detta gäller vilka rörelser vi än utför, såväl fin motoriska som 
grovmotoriska, hela kroppen är alltid med. Att barnet behöver lära sig att hantera sin kropp 
innan det kan lära sig att tala blir då helt tydligt. Utan att vara medveten om sina rörelser 
kan de inte medverka till talets komplicerade rörelser. (König, 1984) 
Om rörelser och dans skriver Steiner att när vi dansar gör vi rörelser som finns i kosmos 
och det blir till musik inom oss. (Steiner, 2002) 
 

2.1.3 Gardner och språket som en intelligens 

Spännande med Gardner (1943- ) är att han nämner både språk och musik i sin teori om de 
sju olika intelligenserna, men han tar då upp dem som två olika intelligenser. 
Han menar att vi alla har sju olika intelligenser även om vissa är mer och andra är mindre 
utvecklade hos olika personer. Det är en fråga om de har fått möjlighet att utvecklas, alla 
kan utveckla alla intelligenser till en helt acceptabel nivå. Att han kallar dem för 
intelligenser är ett ställningstagande eftersom han tycker att vi historiskt sett har tenderat att 
värdera vissa förmågor högre och valt att kalla just de för intelligens, men Gardner menar 
att alla är lika värdefulla. (Gardner, 1998) 
Thomas Armstrong som har skrivit om hur man kan använda sig av Gardners 
multiintelligensteori praktiskt i undervisningen i skolan, tycker att man kan använda sig av 
olika intelligenser för att lära sig saker på olika sätt. Till exempel kan man använda sig av 
musik i lärandeprocesser. Det är ju också någonting man har gjort förr i tiden när man lärde 
sig långa visor för att komma ihåg vissa saker. Armstrong skriver också om vikten att 
erbjuda alla barn stimulans för att utveckla alla olika intelligenser. (Armstrong, 1998) 
 

2.1.4 Språkutveckling 

Här följer en sammanfattning av barnets språkutveckling från att barnet föds till att det 
börjar skolan, från skrik via joller till tal, med stöd i Anders Arnqvists beskrivning. 
Arnqvist är en nu levande forskare som beskriver språkutvecklingen väldigt detaljrikt. 
Han säger att språk är kommunikation, det finns alltid en sändare och en mottagare och ett 
meddelande. 
Barnets första uttryck för kommunikation är skriket, det vill förmedla något med sitt skrik 
och föräldrar är oftast väldigt duktiga på att tyda vad det är barnet vill.(Arnqvist, 1993) När 
barnet är 3 - 6 mån börjar det jollra, det sker en slags turtagning mellan barnet och den 
vuxne, där barnet jollrar och den vuxne talar omväxlande (Söderbergh, 1979). De flesta 
barn säger sitt första ord någon gång mellan åttonde och artonde månaden och vid två års 
ålder börjar de sätta ihop två ord till små ordkombinationer. Vid fyra till fem års ålder 
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behärska de oftast de grundläggande grammatiska reglerna. När barnet börjar skolan kan 
det i genomsnitt 14 000 ord. I förskoleåldern byter barn snabbt och abrupt samtalsämne, de 
lär sig senare i skolåldern att smidigt knyta an till vad som redan är sagt. Förskolebarn lär 
sig att känna igen eller hitta på rim, det är ett steg i den språkliga 
uppmärksamheten/medvetenheten. Man kan urskilja tre steg av språklig 
uppmärksamhet/medvetenhet: 
1. Ord 
2. Rim och stavelser 
3. Fonem 
För små barn är ordet och företeelsen samma sak, det dröjer innan barn kan skilja ut 
enstaka ord ur ett sammanhang, det lär de sig när de är 4-6 år gamla. Yngre barn kan hitta 
stavelser och rim, vilket betonas i många verser, äldre barn kan ange olika fonem. Många 
förskolebarn börjar skriva ord av sig själva i förskoleåldern. De hoppar då gärna över 
vokaler, eftersom de inte uppfattar dem som egna bokstäver. (Arnqvist, 1993) 

 

2.1.5 Det musikaliska i språket 

Vad är det första barnet hör? Ljud i mammans mage, rytmiskt som musik. Vad är det första 
språk barnet hör? Babyspråk med extra tydlig melodi och frasering, som i musik. Vad är 
det första barnet yttrar? Jollrar, som en slags musik. 
 
Ett litet barn inne i livmodern kan höra redan när det är 24 veckor gammalt. Utsätts ett barn 
för oregelbundna hjärtrytmer från sin mamma inne i magen, får det senare problem med tal 
utvecklingen. (Liedtke, 1985) 
 
Det nyfödda barnet är sedan flera veckor tillbaka välbekant med moderns språk, det beror 
inte minst på det melodiska i talet och språket utan även på rytmen. Dessa två ger en 
information till barnet om språket, det är också dessa två delar som är viktiga för barnets 
väg till ett talat språk.  
Barnet börjar tidigt med att organisera de vokaliska ljuden i sin omgivning, detta kan ha att 
göra med att det är lättare att hålla ut vokaler än konsonanter. En vokal kan man hålla ut i 
princip så länge att man till sist tappar andan. 
När vi vuxna talar till spädbarn så får vi oftast ett förhöjt tonläge och vida melodiska 
svängningar, vi använder oss av tydligare vokaler, enklare ord- och satsbyggnader samt 
många upprepningar. Detta är någonting som har noterats över stora delar av världen, och 
det tyder på att det ligger djupa intuitiva reaktioner hos oss inför någonting som är litet och 
gulligt. Detta är till godo för barnets fortsatta språkutveckling. (Sundberg, 2007) 
 
När vi talar till spädbarn använder vi oss av så kallat ”baby talk”. Utmärkande drag för 
baby talk är korta men enkla meningar, enkelt ordförråd, lågt tempo, en särskild intoning 
samt ett speciellt minspel. När vi använder oss av detta så fångar vi barnets intresse och 
skapar en kontakt mellan barn och vuxen. Johansson och Svedner är noga med att 
poängtera att detta sätt att tala med barnet inte finns i alla kulturer men att barnen lär sig 
tala sitt modersmål ändå.  
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Spädbarnets första ljud är skrik, gråt och gurglanden. Man kan se det som en form av 
signaler från barnets sida. Detta är den första formen på kommunikation som barnet gör 
med sin omgivning. Barnets skrik, gråt och gurglande sker tillsammans med kroppsspråket, 
alltså rörelser, minspel och gester. Både kroppsspråket och ljuden är övningar av muskler, 
och detta utvecklas till barnets kommunikation. Johansson och Svedner hänvisar till 
forskning som har påvisat ett samband mellan språk och gester, vilket kan bero på att 
motoriken styrs från samma eller närliggande centra i hjärnan. Det kan vara en av 
förklaringarna till att gester underlättar för språkproduktionen.  
(Johansson och Svedner, 2003)  
En annan aspekt som tyder på att språk och rörelse hänger ihop är att barn rör sig rytmiskt 
till mänskligt tal redan några timmar efter födelsen. (Söderbergh, 1979) 

2.2 Musikens betydelse för människans utveckling 
2.2.1 Historik 

 
”Om musik har att göra med rytmiska ljud, rörelse, toner, känslor, språk och kultur lika 
mycket som med musiken som produkt, handlar musikalitet om vår medfödda förmåga att 
låta, göra ljud, röra oss, känna, uttrycka, språka, ingå i en kultur och uppleva och förstå 
musik. Musikalitet är därmed något genuint mänskligt, en viktig del av allas medfödda 
begåvning”. (Jederlund, 2002, s.16) 
 
Lika länge som det har funnits människor så har det funnits musik. I alla tider och i alla 
kulturer har musiken medverkat i fest, religiösa högtider samt i glädje och sorg. Människan 
klarade sig länge utan språkets alla ord och än i dag finns det kulturer runt om i världen 
som är utan skriftspråk, men finns det kulturer som inte har musik? 
Detta är en fråga som Jederlund ställer sig, musiken tycks vara någonting som berör oss 
människor mycket djupt. Barn och vuxna med olika ursprung och förutsättningar kan 
genom musiken ha roligt och utvecklas tillsammans, detta gynnar även språkutvecklingen. 
Musikvetare och musikteoretiker i västvärlden brukar dela upp musiken i tre mindre 
beståndsdelar och talar om tre musikaliska grundelement som all musik är uppbyggd av. 
Dessa är rörelse, ljud och puls/rytm. (Jederlund, 2002) 
 
Ordet musik kommer ifrån grekiskan och betyder på ett ungefär ”musernas musik”. 
Muserna var i den grekiska mytologin gudinnor som omhuldade musiken, sången, dansen 
och poesin. Muserna skulle uttrycka världsalltets skönhet och harmoni. (Fagius, 2001) 
 
Här följer några exempel på hur man har sett på musik genom olika epoker. För att sedan 
gå in på musik och språkutveckling som är vårt ämne. 
 
Platon (427-347 f.kr) menade att musiken var viktig i fostrandet av karaktärsutvecklingen, 
och att detta skulle börja redan i tidig barndom. Han menade att rytmer med långa stavelser 
var mäktiga och upphöjda, medan rytmer med övervägande korta stavelser var förvirrande 
och upphetsande. Musiken betraktade Platon som att den var överlägsen de övriga 
konstformerna bild och skulptur, och att melodi och rytm kunde påverka själslivet. Om 
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barnet fick en tidig musikalisk uppfostran så kunde de riktiga tonerna och rytmerna hjälpa 
människan att skilja mellan gott och ont. (Benestad, 1994) 
 
De sju fria konsterna är de akademiska ämnena som fanns från antiken och medeltiden till 
renässansen.  
De sju fria konsterna var: 
 

1. Grammatik 
2. Retorik 
3. Dialektik  
4. Musik 
5. Aritmetik 
6. Geometri 
7. Astronomi  

 
Det var grammatik, dialektik och retorik som var förutsättningen för de andra studierna. 
Dessa kretsade alla kring talkonsten och man satte grammatiken främst, nästa steg eller den 
högre avdelningen som det kallades bestod av de övriga ämnena. ( http://sv.wikipedia.org) 
 
Friedrich Fröbel (1782-1852) var verksam i Tyskland och har ansetts som 
barnträdgårdarnas anfader. Fröbel ansåg att i barnträdgårdarna skulle finnas en moderlig 
omsorg i hushållsarbetet och trädgårdsskötseln, man skulle sjunga sånger och leka med 
speciella leksaker som var skapade av Fröbel. Han ansåg att människans inre liv och 
förhållandet till yttervärlden var av grundläggande betydelse. Talet och språket var ett 
viktigt led mellan det som finns i vårt inre och det som finns utanför, och det var språket 
som var länken mellan det yttre och det inre, han lade stor vikt på musik och sång. 
(Johansson, 1994) 
Fröbel menade att lärarens uppgift var att skapa situationer där barnens medfödda krafter 
kunde utvecklas bäst. Till exempel kunde olika händelser i skolarbetet ge upphov till sång. 
Läraren sjöng någonting, till exempel en morgonhälsning till sina elever, och eleverna 
sjöng tillbaka till läraren på precis samma sätt. På det här viset så uppstod det ett 
sångbetonat samtal. (Sundin, 1995) 
 
Tre pionjärer inom musikpedagogiken i Europa var Jaques – Dalcroze (1865-1950) Zoltán 
Kodály (1882-1967) och Carl Orff (1895-1982). Dalcroze betonar kroppsrörelsen, Kodály 
sången och Orff klangen och det instrumentala spelet. 
Orff hade rytmen och kroppsrörelsen som utgångspunkt 1931 men tjugo år senare utgår han 
istället från språket i form av rytmiska och melodiska övningar genom språkmelodin i 
sånger och ramsor. Sångerna och ramsorna förenade han sedan med lätta 
spelkombinationer på utprovade stavinstrument, trummor, cymbaler m.m. Den rytmiska 
rörelsen finns hela tiden med men det centrala är språket. Orffs syfte var att utveckla en 
naturlig klang – och formuppfattning hos barnen. Grundidén var den konstnärliga 
totaliteten av tal, musik och rörelse och hans insikt om den dominerande roll som det 
klangliga har för att utvidga sinneserfarenheter och musikuppfattning. (Sundin, 1995)  
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2.2.2 Sångens betydelse för språkutvecklingen 

När barnet har kommit till världen så är det föräldern som är tonsättaren. Spontant sätter 
föräldern sång till rörelser som den gör med spädbarnets kropp, som till exempel 
förflyttningar och rörelselekar. Sången har en stor betydelse i och med kontakten mellan 
föräldern och barnet. 
 
Sången kommer långt innan talet, och sångens delar består av tonhöjd, melodisk form, 
röstklang och rytm, och detta finns redan hos det nyfödda barnet. Vi har tre huvudformer 
av spontansång nämligen flytande sång, färdigsången och formelsången. Den flytande 
sången karaktäriseras till exempel av spädbarnets mikrointervaller och de fria rytmerna, 
den flytande sången lämnas inte av barnet utan utvecklas vidare som en viktig del i barnets 
uttryck, i leken och i utforskandet av världen menar Bjørkvold. 
Färdigsången är de tidigaste igenkända och inlärda sångerna som till exempel rim och 
ramsor, sånglekar och sånger som de närmaste personerna kring barnet sjunger. Under 
barnets andra levnadsår kan de flesta sjunga med i en växelsång. Det betyder att de kan 
sjunga varannan rad som en dialog med en vuxen. En del barn klarar även av att själva 
sjunga en enkel visa. Funktionen för färdigsången är bland annat att barnet kan känna 
samhörighet men andra barn och vuxna. Det är socialt och identitetsskapande och är ett 
starkt kulturinträdande hjälpmedel. Färdigsången är också rik på improvisationer och 
barnet kan leka med ord och rytmer. I de olika vistexterna möter barnen en språklig 
variation som inte finns i de dagliga samtalen. Sångerna blir till en källa av inlärning av nya 
ord och begrepp som i sin tur leder till en förståelse av sammanhang. Vistexter som 
engagerar barnen liknar sagor och berättelser, och blir material till nya samtal och en ny 
språkförståelse. 
Formelsången har ett socialt ursprung, den kommer in barnets lek och dess funktion är 
kommunikation. Genom att barnet använder korta sångliga uttryck med bestämda tonhöjder 
och exakta rytmer så kan barnet ge ett budskap till ett annat barn eller förälder. Barnet själv 
uppfattar detta sällan själv som sång, utan snarare som muntliga leksignaler och koder. En 
av de första formelsångerna som barnet möter är titt- ut lekarna, en annan väldigt vanlig 
sång av detta slag är ”skvallerbytta bing bång”.  
Alla dessa typer av spontansång är någonting som finns kvar hos barnet hela tiden, och när 
barnet behärskar alla dessa typer av spontansång så används sångformerna parallellt med 
varandra. (Jederlund, 2002) 
 
”Övergångarna formerna emellan kan ibland vara otydliga. Introspektiv egensång kan 
snart gå över i kommunikativ formelsång då ett annat barn tar kontakt. Formelsången i 
leken inspirerar i sin tur att sjunga färdiga sånger tillsammans. De olika sångformerna 
befruktar och berikar således varandra” (Jederlund, 2002, s.75) 
  

2.2.3 Rytmens betydelse för språkutvecklingen 

Ett av våra tidigaste sinnesintryck har vi från moderns hjärtrytm, då inte i form av att höra 
utan genom en ständigt pulserande vågrörelse. Redan när fostret är fyra till fem månader 
kommer det att kunna höra moderns hjärtslag. Spädbarnsforskning har visat att om man har 
ett oroligt barn så kan man lugna ner det genom att lägga det nära sitt hjärta. (Jederlund, 
2002) 
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Carl Orff tyckte att det var viktigt att man utgick ifrån barnets egna erfarenheter och att 
man måste möta barnet på den nivå och i den kultur som barnet lever i. Vesterlund menar 
att för att barnet ska kunna få en god rums – tids – och kroppsuppfattning samt en god 
språkförståelse så behöver barnet få konkreta upplevelser av detta. Hon menar även att det 
finns en språkmelodi i alla språk och genom att man arbetar med rim och ramsor så hittar 
barnet lättare språkets rytm. Detta underlättar för barnet när det t.ex. ska lära sig det 
svenska språkets rytm, klang och melodi. Om man har en tydlig rytm i sång, rim och 
ramsor har barnet också lättare att minnas ord och text. (Vesterlund, 2003) 
 

2.2.4 Rörelsens betydelse för språkutvecklingen 

När barnet befinner sig i moderlivet så befinner det sig i ständig rörelse, det finns alltid 
någon sorts rörelsepåverkan. Mammans rörelser blir till rytmiska upplevelser för fostret, till 
sist blir det rytmiska rörelsemönstret någonting som känns igen av fostret/barnet, och detta 
leder till en upplevelse av trygghet. Jederlund hänvisar till den neurologiska forskning som 
har gjorts och som visat att alla rörelser som fostret gör har påverkan på balanssinnets 
uppfattningsförmåga, och den direkta kontakten med livmoderns väggar påverkar hudens 
känselceller. Detta leder till att nya nerver bildas hos barnet, det sker en så kallad 
”myelinisering”.  Det innebär att det sker en tillväxtprocess på nervcellernas utlöpare som 
kallas för myelinskidor. Dessa myelinskidor är ytterst viktiga för att impulser ska kunna 
transporteras genom nervsystemet och hjärnan och förmedla exakta och snabba intryck. 
(Jederlund, 2002) 
 
Det är viktigt att barn får hålla på med rörelselekar, rim och ramsor, sång och musik. För 
små barn hör språk och musik ihop, både sång och prat består av rytm, ljud och melodi. 
Puls och rytm är viktiga grundstenar för vårt språk, barnets kropp, känsla och intellekt är 
nära sammankopplade och om man begränsar barnets rörelse så får det färre fysiska 
erfarenheter. Detta leder till att barnets naturliga nyfikenhet släcks och den intellektuella 
utvecklingen hämmas. 
Genom ett aktivt deltagande i musik, sång och rörelse utvecklas barnet och grunden för 
dess inlärningsförmåga anläggs. När tanke, känsla, rörelse och ljud är i balans med det som 
sker inuti barnets kropp så fungerar inlärningskedjorna. Det är i rytm och rörelse som vi 
finner barnets naturliga tillstånd, och det är i barnets uttryck som ljud och rörelse 
samverkar.  
När barn får lära sig musik genom rörelse gör de samtidigt andra erfarenheter, som till 
exempel att deras språk utvecklas och kropps och rumsuppfattningen ökar. Små barn 
uttrycker sig både med kropp och själ, och det som barnet först uttrycker med kroppen kan 
det senare lättare uttrycka med ord. Genom att kombinera musik och rörelse utvecklas även 
det musikaliska, sociala, det emotionella och motoriska hos barnen. (Granberg, 1994) 
 
Om man utför rörelser samtidigt som man sjunger så ger man barnet en möjlighet att direkt 
uppleva och förstå innebörden och betydelsen. När barnet utför rörelserna i sångerna får det 
en kroppslig upplevelse av orden. Den här direkta erfarenheten hjälper barnet till en ny 
förståelse av begrepp och sammanhang, det lär sig genom att själv agera. (Vesterlund, 
2003) 
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2.3 Styrdokumenten 
I förskolans läroplan och waldorfförskolans målbeskrivning finns det mål och riktlinje för 
förskolans arbete, och hur förskolan aktivt ska stimulera barnen. Vi har plockat ut några 
delar som vi har funnit intressanta och skrivit en kort kommentar till. 
 

 2.3.1 Läroplanen för förskolan 1998 (Lpfö98)  

 
”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer 
 så som 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.” (Lpfö98s.28) 

 
Att vara medveten om betydelsen bakom det man gör. Att det både är metod och innehåll, 
tolkar vi som att det är både viktigt för musiken i sig och för att lära sig andra saker. 

 
”Utvecklar ett rikt nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera 

med andra och uttrycka tankar.” (Lpfö98s.30) 
 

Vikten av att ge barnen ett rikt språk och en social kompetens, vilket vi tror man kan få 
både genom musik och sång. 

 
”Utvecklar sitt ord – och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, 

sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras 
kommunikativa funktioner” (Lpfö98s.31) 

 
Att konkret få lära sig fler ord och begrepp genom sång. Rim i sånger och verser brukar 
också locka barnen att leka vidare med sitt språk. 
 

”Utvecklar sin skapande förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter 
i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik dans och drama.” ( Lpfö98 s.31) 

 
Att sjunga ut en känsla eller i en dans förmedla hur höstlöven faller, det kan man öva på i 
den gemensamma musikstunden. 
  

2.3.2 Waldorfförskolans målbeskrivning 

Waldorfförskolorna har samma läroplan som de kommunala men de har en egen 
målbeskrivning som heter: ”En väg till frihet, målbeskrivning för waldorfförskolor”, vi 
kommer att använda förkortningen. (En väg till frihet, 1998) 
 

”Musiken och sången skall väcka glädje och lust till att använda den egna rösten, 
samtidigt som den verkar harmoniserande på barnet och ger möjlighet 

till att öva lyssnande.” (En väg till frihet, 1998 , s.16) 
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Att våga använda den egna rösten och att kunna lyssna på andra är två viktiga förmågor för 
att kunna uttrycka sig och förstå andra. 

 
”När musik och sång naturligt ingår i barnens vardag använder de ofta sången 

som ett uttrycksmedel i leken. Detta kan man ofta märka när ett barn 
leker ensamt, det sjunger om vad som händer i leken.” (En väg till frihet, 1998,  s.16) 

 
”I sagorna finns ofta upprepningar, ordlekar och ramsor som väcker glädje och 
språklig nyfikenhet hos barnet. Denna språkkvalitet kommer också fram under 
den gemensamma samlingen med rim, ramsor och sånger.  Språket förbinds 

med rörelser och rytm och går på så sätt in i hela kroppen.” (En väg till frihet, 1998, s.16) 
 

”Ett sätt att arbeta med språkstörningar är att starkt förbinda språket med  
barnets motorik. Genom att lägga stor vikt på språklekar som rim och ramsor, 

sång – och rörelselekar kan man hjälpa barnet att övervinna svårigheterna. 
Dessa övningar kommer dessutom alla barn tillgodo och det enskilda barnet 

behöver ej känna sig utpekad för att vara annorlunda.” (En väg till frihet, 1998, s.17) 

 

Här finns många praktiska exempel till skillnad från i Lpfö98 där de mer betonar variation i 
uttrycksformerna. Det betonas också att det är viktigt med rörelser i kombination med 
sången. 

2.4 Uppsatser och avhandlingar 
Vi har sökt efter liknande uppsatser och avhandlingar på uppsatser.se och e-arkivet på lhs, 
med sökord ”musik och språkutveckling”, ”musik i förskolan” och ”sång i förskolan”. På 
uppsatser.se fick vi sex träffar och på lhs e - arkiv lite fler. De som låg närmast vårt ämne 
var: 
 
Uppsatser.se: 
Språkutveckling genom musik, Madelene Stjernberg, Karlstad universitet. Y- uppsats 
Musikens betydelse för barn – en studie i en sydafrikansk förskola, Helen Darin, Karlstad 
universitet,  
Musik och språk i förskola: en intervjustudie om pedagogers arbete med musik i syfte att 
utveckla språket hos barn, Sofia Hellström, Y-uppsats. 
 
E-arkivet på LHS: 
En studie kring musik och rörelse i förskolan: Musik skall byggas utav glädje, Malin 
Henriksson, Camilla Larsson, Malmö högskola lärarutbildningen. 
Förskolans arbete för barns språkutveckling: En jämförande studie mellan förskola och 
språkförskola, Anna Lindström, Karlstad universitet. 
Snart tystnar musiken... Christian Hugo, Linda Bengtsson, Malmö högskola 
lärarutbildningen. 
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Vi har fått många träffar på våra sökord, och det verkar som att detta är ett ämne som 
många skriver om just nu. 
Vi har också fått ta del av en uppsats som heter ”Sångens betydelse i förskolan” (2006) av 
Jenny Eklund och Charlotte Schubert, Stockholm Lärarhögskolan. De gick ut 
waldorfförskollärarutbildningen förra året och vi har fått uppsatsen genom vår skola, den 
kom inte med när vi sökte på Internet. Kanske för att den inte är arkiverad ännu. 

2.5 Vår utgångspunkt 
Vår frågeställning har preciserats till tre frågor: 
Kan/Hur kan musik stödja språkutvecklingen för förskolebarn? 
Hur kan detta fungera i praktiken? 
Har rörelser till musiken någon betydelse? 
 
Vår utgångspunkt är att musik och sång kan främja förskolebarnets språkutveckling och vi 
vill undersöka om detta stämmer. 

3 Metod 

3.1 Metodval 
Vi valde att göra en kvalitativ studie. Vi började med att studera litteraturen för vi ville vara 
pålästa till dess att vi skulle utföra intervjuerna. Vi ville kunna bekräfta de intervjuades 
tankegångar och även lättare kunna diskutera kring vårt forskningsämne tillsammans med 
dem. 
Efter att vi läst en del litteratur och hade trängt djupare in i ämnet började vi att skriva 
frågor till dem som vi ville intervjua. Vi diskuterade vilka personer som kunde veta mycket 
om vårt ämne, vi ville ha ett bredare perspektiv och inte bara utgå från 
waldorfpedagogikens synsätt. Därför försökte vi hitta personer som arbetade på 
kommunala förskolor och arbetade mycket med musik. Vi tog kontakt med musiklärare 
som vi har haft under den tiden som vi har studerat till waldorfförskollärare, för vi visste att 
de hade en stor erfarenhet av att arbeta med barn och musik.  
När vi väl hade hittat personer som kunde tänka sig att bli intervjuade valde vi att skicka 
frågorna i förväg för vi trodde att vi då skulle få ett mer uttömmande svar på våra frågor. I 
ett av fallen gick det dock inte att skicka frågorna på grund av tidsbrist. 
 

3.1.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Vi valde att göra en kvalitativ studie, och använde oss av en riktad öppen intervjuform. Vi 
tog också utgångspunkt i hermeneutiken. 
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3.1.2 Hermeneutiken 

Hermeneutiken har sitt ursprung i de medeltida tolkningarna av bibeln, och var en slags 
riktlinje för hur man skulle tolka bibeln så att Guds ord skulle framträda på bästa sätt. 
Genom tolkningarna skulle man kunna tränga bakom texten, och på så vis nå en förståelse 
av texten. På slutet av 1800- talet så vidgades hermeneutikens betydelse och tanken blev att 
varje människa uppfattar sig själv och sin situation på ett speciellt sätt genom de företeelser 
som hon omges av. Man kan kalla detta för människans ”livsvärld”, hermeneutiken är inte 
intresserad av hur världen är, utan hur den tolkas av andra människor. 
Det behövs kunskap för att man ska kunna tolka någonting, denna kunskap som man 
besitter och tolkar med kallas för förförståelse. I vår förförståelse finner vi till exempel 
språket, begrepp och trosföreställningar, men även våra personliga erfarenheter påverkar 
vårt sätt att förstå andra människor. När vi tolkar ser vi en persons beteende och utifrån 
detta formar vi en uppfattning om en persons livsvärld, vår tolkning grundar sig på vår 
egen förförståelse. (Hartman, 2004) 
 
Vi har utgått ifrån vår egen förförståelse när vi har skrivit uppsatsen och när vi tolkat 
intervjuerna. 

3.2 Upplägg 
 

3.2.1 Provintervju 

För att få lite insikt i hur en intervju går till, hur mycket tid det tar att intervjua och skriva 
rent materialet, vilka frågor som fungerar osv., valde vi att göra en provintervju. Vi 
sammanställde en rad frågor som väckts hos oss när vi läst i litteraturen och en del som vi 
haft från början. Så genomförde vi provintervjun med en talpedagog och hon fick också i 
uppgift att tipsa oss om det var något vi kunde förbättra i frågorna eller i 
tillvägagångssättet. Efter provintervjun drog vi slutsatsen att det är viktigt att de vi 
intervjuar är insatta i ämnet både vad det gäller språk och musik.  

3.2.2 Urval 

Efter provintervjun förbättrade vi frågorna och började leta reda på våra intervjupersoner. 
Vi ville intervjua en talpedagog, musikterapeuter och förskollärare. Vi fick lite olika tips 
när vi höll på att leta intervjupersoner. I uppsatsen Sångens funktion i förskolan nämnde 
Jenny Eklund och Charlotte Schubert att det inte förekommer så mycket musik och sång i 
den kommunala förskolan. Vi hade också erfarenhet från vår VFU att det inte förekommer 
så mycket musik på kommunala förskolor som på waldorfförskolor och valde därför att 
kontakta några waldorfförskollärare men också försöka leta efter musikinriktade 
kommunala förskolor. Det var så vi hittade vår språkpedagog. Att det blev flest från 
waldorfpedagogiken beror också på att vi går en waldorfförskollärarutbildning och har flest 
kontakter inom den sektorn. 
Två av dem vi intervjuat har vi haft som lärare under utbildningen, en fick vi reda på 
genom ett program på UR, en har vi haft som praktikhandledare. Vi kontaktade fler, bland 
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annat en musikterapeut som arbetade på en skola men hon avstod då hon inte tyckte hon 
var insatt nog i ämnet språkutveckling. 
Vi valde alltså att intervjua en språkpedagog med inriktning musik och rytm, en 
sångpedagog och två waldorfförskollärare. Vi ville få en bredd bland intervjupersonerna 
och funderade ett tag på att intervjua en småbarnspedagog men p.g.a. tidsbrist när det 
gällde att bearbeta materialet valde vi att koncentrera oss på de fyra vi hade fått kontakt 
med. 
Eurytmin är ett angränsande fält som vi kanske borde ha gått in på men eftersom det skulle 
ha blivit väldigt stort valde vi att inte göra det. Vi ska inte bli eurytmister utan förskollärare 
därför valde vi att hålla oss till vad vi kan göra som förskolepedagoger med barnen. Har 
man eurytmi i waldorfförskolor är det i samarbete med en utbildad eurytmist. Att vi ändå 
beskriver vad det är beror på att våra intervjupersoner går in lite grann på ämnet. 

3.2.3 Genomförande 

Vi valde att spela in intervjuerna för att få med så mycket som möjligt. Vi utgick från 
samma frågor till alla intervjupersoner se bilaga 1. Även om de hade lite olika 
ingångsvinkel tänkte vi att det kunde vara intressant. Vi formulerade om en del frågor i 
stunden så att de passade lite bättre för just den personen eller det den berättat om, och 
ibland ställde vi en följdfråga för att förtydliga något. Vi valde att en av oss intervjuade och 
den andre transkriberade intervjuerna för att på så sätt fick båda insikt i vad som sagts 
samtidigt som vi gjorde det lite tidseffektivt. Det blev dock så att en intervju gjordes av den 
som skulle transkribera, pga. praktiska skäl. 

3.2.4 Forskningsetik 

Vi kontaktade våra intervjupersoner via telefon och frågade om de ville vara med i 
undersökningen, och om de ville ha frågorna i förhand. 
Vi skickade frågorna i förväg till dem som ville det, vilket var tre av fyra. Det visade sig att 
detta gjorde att de kunde ge lite mer genomtänkta och djupare svar. 
Innan intervjuerna berättade vi lite om vårt syfte med undersökningen och uppsatsen. Vi 
nämnde också en rad etiska frågor (bilaga 2), och frågade om vi fick kalla personerna för 
deras titlar och vad de hade för titlar. 

3.2.5 Validitet, reliabilitet 

Validitet är ett mått som anger om forskaren verkligen har undersökt det som var avsikten. 
En god validitet innebär då att forskaren i hög grad har undersökt det som var ämnat att 
undersöka. Reliabilitet betyder pålitlighet eller tillförlitlighet, och är ett mått på 
noggrannheten och säkerheten i den metod som har använts. Detta i sin tur skulle innebära 
att resultatet man får, inte är slumpmässigt. En god reliabilitet visar om man har använt sig 
av den vetenskapliga ansatsen och om man har använt sig av dess redskap på ett sådant 
noggrant sätt att resultatet är säkert och trovärdigt. (Kullberg, 2004) 
 
På de få intervjuer vi har gjort anser att vi har en god validitet eftersom vi har valt personer 
som vi visste var insatta i ämnet, men för att få en större reliabilitet skulle man ha behövt 
göra fler intervjuer. Det hade också varit bra att ha en lite större spridning av erfarenhet, 
många av våra intervjupersoner arbetade inom waldorfpedagogiken. 
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4 Resultatredovisning 
Efter att ha transkriberat alla intervjuerna till dator har vi båda två tagit ut det som vi tyckte 
var mest relevant och som verkligen var svar på våra frågor. Detta har vi sedan gett olika 
ledord och försökt sortera under de olika rubrikerna/frågorna. Sedan gjorde vi en 
sammanställning, och efter det en kortare sammanfattning . Vi har flyttat om ordningen lite 
på vissa frågor för att göra det tydligare. Här kommer vi att redovisa den lite kortare 
sammanfattningen. Vi har valt att redovisa resultaten från intervjuerna fråga efter fråga. 

4.1 Intervjupersonerna 
Vi har intervjuat fyra personer: två Waldorfförskollärare som vi kallar Waldorfpedagog 1 
och 2 (förkortning W1 och W2), en språkpedagog med inriktning musik, rytmik och rörelse 
 (SP) och en sångpedagog (SÅ). Vi har valt att alltid nämna intervjupersonerna och deras 
svar utifrån ordningen som vi intervjuade dem, för att vi lättare skulle komma ihåg vem 
som sagt vad. Därför kommer de inte i bokstavsordning men vi hoppas att det blir tydligt i 
alla fall. Här följer en beskrivning av vilka de är. 
 

Waldorfpedagog 1 (W1) 

Har arbetat som Waldorfförskollärare i 21 år, är utbildad till Waldorfförskollärare. Har haft 
många barnbarn och syskonbarn omkring sig hela livet. 

Språkpedagog (SP) 

Är tvåspråkig förskollärare, har läst till förskollärare med inriktning på sina båda språk. Har 
senare läst pedagogiskt drama. Arbetar som språkpedagog med inriktning musik, rytmik 
och rörelse. 

Waldorfpedagog 2 (W2) 

Är utbildad till vanlig förskollärare och waldorfförskollärare. Har lärt sig att sjunga enligt 
Werbeck och sjunger regelbundet i kör på sin fritid. 

Sångpedagog (SÅ) 

Är utbildad eurytmist och har arbetat som eurytmilärare i både skola och förskola. Har gått 
en sångpedagog- werbecksång pedagogutbildning och en sångterapiutbildning. Med sång 
har hon arbetat framförallt i skola men arbetar nu i en waldorfförskola. Har också arbetat 
med sång- musikterapi inom läkepedagogiken. 
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4.2 Resultat 
Kan du se någon koppling mellan sång, rytm och språk? 

W1- Det är socialt att sjunga med barn. Det rytmiska tilltalar barnen speciellt och man 
märker att det utvecklar deras språk. 
 
SP- Egen erfarenhet genom att ha lärt sig svenska snabbare genom sång rytm och lek. Det 
lustfyllda i det hjälper, rytm och språk hänger ihop. Musik- och språkutveckling går hand i 
hand. 
 
W2- Språket är ofta rikt hos de barn som använder sig mer skapande av musik, leker med 
musiken. 
 
SÅ- I sången lever rytmen och språket. Språk, sång, rytm och musik har längre tillbaks 
historiskt sett varit en enhet. Vi har samma organ för sång och språk. 
 
Sammanfattning: Tre av svaren nämner att det rytmiska och språket hänger samman. W2 
går in mer på det skapande i musik och språk. 

Vad tror du musiken har för betydelse för barns språkutveckling? Är det någonting 
som du har upplevt i ditt jobb? 

W1- Det kan ha stor betydelse speciellt om man har problem med olika ljud. Roliga verser 
och sånger som barnen tycker är kul och där de smakar på ljuden riktigt. 
 
SP- 
 
W2- Det stimulerar barnen att prata, de tycker om när det rimmar och rimmar vidare i sitt 
språk när de pratar. 
 
SÅ- Barnen kommer gärna med och det innebär att de övar och blir tydligare i sitt språk. 
SÅ berättade om barn inom läkepedagogiken som efter en tids sångterapi börjat tala eller 
ljuda, vilket de inte kunde tidigare. 
Sammanfattning: De tre som svarat nämner det roliga i musiken som gör att barnen 
kommer med och övar på språket. SP- har inte svarat direkt på frågan 

Hur använder du dig av musik i ditt arbete med barn för språkets skull? Ge något 
konkret exempel: 

W1- Sjunga om årstiderna så att det blir mer upplevbart för barnen. Man kan sjunga ett litet 
dockspel. 

 
SP-  
 
W2- Använder handgestlekar, musik, sång och dans väldigt medvetet i samlingen för att 
inspirera till lek och utveckla ett finare språk. Barnen använder texter och rim sedan i sin 
lek, utökar ordförrådet. 
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SÅ- Gör röstövningar i sången och är medveten om att det verkar lika mycket i språket. 
Sång och lyssnande övningar för att det ska ge tydligare språk. Först när man hör någonting 
kan man börja uttala det. Ett exempel på lyssnande övning är ekosång.  
 
Sammanfattning: De tre som svarat säger att de använder sig av musik för språkets skull 
men ger olika exempel. Sång om årstiderna, sjunga ett dockspel, handgestlekar, sång, 
musik och dans i samlingen, ekosång. SP- inget svar 

Hur kan man träna rytmiska rörelser till musik för att förbättra språket? 

W1- Att själv vara en bra förebild och röra sig på ett bra sätt, att man inte rör sig 
mekaniskt. 

 
SP- 
 
W2- Att man medvetet sjunger och dansar med barnen och att man repeterar mycket. Jag 
har samma samling i en månad för att det ska kunna sjunka in. 
 
SÅ- T.ex. genom barneurytmin. 
 
Sammanfattning: Varje pedagog har sitt sätt att öva rytmiska rörelser med barnen. 

Vad i musiken är det som är viktigt? 

W1- Att genom sång höja språket till något utöver kommunikation, till något konstnärligt. 
Barn attraheras mer av sång än av tal. Inte för svåra visor då drar barnen sig tillbaka. 
Pentatonik är bra eftersom barnen lever så starkt i viljan, i kroppen. 
 
SP- Inte för svåra saker då kan barnen inte lyssna utan korta enkla sånger. Lägger man till 
klapp eller slagverk så blir det roligare. Att man som vuxen har hållningen att ingenting är 
fel när det gäller musik. 
 
W2- Musiken och melodin kom innan språket, det är det mest naturliga att nynna och ljuda 
olika ljud melodiskt. Det är viktigt att ge barnen ett tonhölje då är inte orden så viktiga. När 
man får ett barn i famnen så kommer sången även om man inte brukar sjunga. Sång ger en 
annan dimension än talet.  
 
SÅ- Kvalitén och glädjen. Sången är belivande och läkande. Vi är skapade av musik och 
kan i musiken uppleva oss som hela det andliga väsen vi är. I musiken kan lyssnandets 
kvalité komma fram. SÅ använder sig av pentatonisk musik till barn upp till 12 år. 
 
Sammanfattning: W1 och SP nämner att det inte ska vara för svåra sånger för då vill eller 
kan inte barnen vara med.  W1 och W2 nämner att sången på något sätt ger en dimension 
över talet. W1 och SÅ nämner att pentatoniken passar för förskolebarn. Sp säger att klapp 
och slagverk gör att det blir roligare. 
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Vad i pedagogens sätt att göra är viktigt? 

W1- Att man presenterar det på ett sätt som barnen kan ta till sig, att man håller sig till det 
enkla och inte satsar för stort. Språket måste ha en förankring i verkligheten i rummet, i 
årstiden. 
 
SP- Viktigt att man jobbar regelbundet med det, och att man som pedagog förstår tanken 
bakom det man gör. Att anpassa så att alla kan delta men att det är den vuxnes sak, det är 
inget barnen ska veta om. Att man hittar på roliga saker så att man kan leka in språket. 
 
W2- Viktigt att man sjunger, och att man bemödar sig om att sjunga lite ljusare än vanligt 
just med barn. Vill inte skapa en repertoar utan vill inspirera till eget skapande med 
musiken. Repetition är viktigt för språket, har samma samling i en månad. Behöver egen 
inspiration utifrån för att sjunga med barnen. 
 
SÅ- Att man som pedagog har vårdat vissa kvalitéer och alltså är en bra förebild. Att man 
har en andning som bär det hela. Och att man gör barnens problem till sina och hittar på 
saker som hjälper barnet utan att det vet om att det har problem. 
 
Sammanfattning: Pedagogerna lägger vikt vid olika saker. 

Finns det sånger, visor, lekar som är bättre i språksyfte? 

W1- Handling viktig i visorna, görandet och att det är något barnen känner igen. Många 
verb, barnen kan inte knyta an till substantiv. Eller att det är roliga lustiga sånger, nästan 
lite absurt. 
 
SP- Korta enkla sånger (har gjort många själv) att man börjar från det enkla och utvecklar 
det till det stora. Man ska inte heller glömma bort de traditionella sångerna. 
 
W2- Vackra sånger, precis som vi väljer vackra färger när barnen ska måla väljer jag 
vackra sånger till barnen, barnsånger. 
 
SÅ- En sång där man byter alla vokaler till t.ex., A eller E osv. det är bra i språksyfte det 
blir ett väldigt bemödande. Att öva upp det musikaliska och örat det verkar in i språket.  
 
Sammanfattning: Pedagogerna anser att det finns visor, lekar som är bättre i språksyfte 
men har olika exempel på det.      
 

Hur viktigt är det med rörelser till sångerna? Vad har rörelserna till musiken/språket 
för mening? 

W1- Det blir lättare för barnen att stiga in, vara med och ta till sig, det man erbjuder dem 
musikaliskt och språkligt om man har rörelser till. 
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SP- Rörelser gör att det blir tydligare, förståelsen ökar, ordens innebörd blir tydligare och 
det blir roligare. Det är lättare att lära med rörelser, man sätter igång koordinationen. Det är 
tråkigt att sitta stilla och sjunga för barnen, lägg till klapp eller trummor så blir det roligare. 
 
W2- Det är väldigt viktigt med rörelser, det naturliga för barn är att röra sig inte att sitta 
stilla när de sjunger. I sången kommer glädjen och då vill de röra sig, det är naturligt för 
dem att hoppa hoppsasteg när de sjunger och trallar. Det går in bättre när hela kroppen är 
med. 
 
SÅ- Barnen är med på ett annat sätt när man sjunger om det är rörelser med. Om man inte 
rör sig när man sjunger då sker rörelserna inuti istället. Det blir helt för barnen när 
rörelserna är med, eftersom det är en enhet för dem. Barnen upplever mer, det sätter sig 
bättre med rörelser. Minnet bärs av rörelsen. Det instrumentala, rörelse ihop med en klang 
när barnet spelar, det stödjer också lyssnandet. 
 
Sammanfattning: De är överens om att rörelse är viktigt, det är roligt och det är lättare att 
lära sig genom rörelser. SP och SÅ nämner att barnen kan spela ett instrument. 

Rytmiska rörelser? 
W1- Det rytmiska i musik och verser tilltalar barnen oerhört. Det rytmiska är förlösande 
och viljestärkande, bra för dagens datorsittande barn. 
 
SP- 
 
W2- Jag tycker det bästa är om jag kan få barnen att dansa fritt och använda sig av sitt 
trallande och rytmen tillsammans. Då blir det en naturlig rörelse, dans, till musiken. 
 
SÅ- Den rytmiska rörelsen hjälper det hela att sätta sig. 
 
Sammanfattning: Pedagogernas sätt att se på den rytmiska rörelsens betydelse går isär. SP 
har inte svarat direkt på frågan. 

Gestaltande rörelser? 

W1- Gör man rörelsen lite före så hjälper det barnet att stiga in i sången/versen direkt från 
början och inte mitt i någonstans. 
 
SP-  
 
W2-  
 
SÅ- Den gestaltande rörelsen ger en större inre upplevelse för barnet. 
 
Sammanfattning: W1 och S har olika idéer SP och W2 har inte svarat. 
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Det finns ju en massa andra saker man kan göra för att stödja barns språkutveckling, 
men finns det något läge där musiken är det bästa alternativet? Hur märker du det i 
sådana fall? 

W1- För barn som lever i en sträng omgivning som måste anpassa sig hela tiden, för dem 
kan det vara förlösande med musiken och dansen. De kan då skaka av sig lite av sin stelhet. 
 
SP- För barn med handikapp kan musiken vara väldigt betydelsefull. T.ex. för barn med 
ADHD då kan musiken vara väldigt lugnande, eller för andra att de vågar vara en i gruppen 
och vågar börja säga sitt namn. 
 
W2- Med musiken blir det mer lekfullt och inte alls som en övning. Musiken går också via 
känslorna till barnet på ett annat sätt. 
 
SÅ- Det kan bli väldigt lustfyllt med musiken, och man märker inte att det är något man 
behöver öva på utan man gör det för att det är roligt. 
 
Sammanfattning: W2 och SÅ är överens om att genom musiken kan man arbeta med 
barns språkproblem på ett roligt sätt. W1 SP och W2 har även skilda idéer. 

Hur eller när anpassar du sånger eller lekar till just din barngrupp eller till ett visst 
barn? 

(Vi har slagit ihop denna fråga med nästa, eftersom de var så snarlika.) 

Vad i barngruppen gör att du väljer en viss sång eller lek, eller ett visst sätt att hålla 
en musikstund på? 
W1- Utifrån om något visst barn behöver något speciellt, utifrån något problem med 
språket eller om någon inte kan säga en viss bokstav. Jag gör sånger med den bokstaven 
mycket, mycket sånger och ber också vår eurytmist om hjälp. 
 
SP- Börjar t.ex. alltid med olika övningar för att barnen ska få möta varnandra på hösten 
när man ses. Arbetar med möten och social kompetens. Anpassar också alltid om något 
barn har något handikapp så att alla barn alltid kan vara med, utan att någon märker att jag 
har anpassat till något visst barn. Att också kunna ändra under tiden vi håller på och 
anpassa så att det fungerar. 
 
W2- Efter årstiderna, för där finns allt, alla nyanser. Men också när det finns behov bland 
barnen, då väljer jag medvetet sånger och ramsor till samlingen. 
 
SÅ- Till ålder, årsloppet inför olika högtider osv. Vilken stämning det är i gruppen, det kan 
behövas något uppiggande eller något lugnande. 
 
Sammanfattning: Alla anpassar sig efter sin barngrupp, W1, SP och W2 är överens om att 
man anpassar samlingen efter barns olika behov och språkliga förutsättningar. SÅ är med 
inne på vilken stämning gruppen har. 
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Är det olika saker som är bra för olika åldrar i förskolan? 

W1- Till de allra minsta barnen enkla sånger på två toner, sedan utvecklas det. 
 
SP- Gör samma sak för alla barn oavsett ålder men är medveten om barnens ålder och det 
går ju olika snabbt innan man kan gå vidare beroende på hur gamla barnen är. 
 
W2- För de små barnen (tre år) räcker det med lite, en fingerlek och en sång, fyra- 
femåringarna kan också repetera från förra året men sexåringarna behöver lite mer att bita. 
Då finns sexårseurytmin, och de kan behöva lite extra i sångväg också. 
 
SÅ- För 3-4 åringarna enkelt, elementärt, kvalitativt. För 6-7 åringarna behövs lite mer, 
men de tycker också om det enkla. De små barnen kan lyssna när man gör något svårare för 
de äldre. 
 
Sammanfattning: W1 W2 och SÅ tycker att det ska vara enkelt för de allra minsta, W2 
och S menar att sexåringarna behöver en större utmaning. SP menar att de mindre barnen 
behöver längre tid men gör samma sak med alla barn. 

Hur arbetar du med barn som har språksvårigheter? 

W1- Inget speciellt de får vara med på allt precis som de andra. Har det inte gått över sista 
året i lekskolan kanske man anpassar samlingen lite och tar någon vers eller sång som kan 
hjälpa dem. 
 
SP- Jobbar med andning och ljudning i hela gruppen, hittar lekar som är bra för just ett 
visst problem. 
 
W2- Jobbar med sång och beröring (handgestlekar) speciellt av höger hand och tumme 
vilket stimulerar språkcentrum. Är det många barn som har problem kan W2 också välja 
vissa sånger väldigt medvetet till samlingen. Sång är det rätta sättet i den åldern. 
 
SÅ- Sångövningar, små melodier och lekfulla saker, det verkar även på barnets 
språkutveckling. Barneurytmi, rörelsen förstärker ljuden och gör att de lättare kommer 
fram. 
 
Sammanfattning: Alla arbetar med sång och lek för språkets skull på ett lustfyllt sätt. 

Är föräldrarna nöjda? 

W1- Ja föräldrarna är nöjda de har inte klagat. 
 
SP- Ja, pedagogerna är nöjda. (eftersom hon inte möter föräldrarna utan träffar barnen med 
deras pedagoger.) 
 
W2- Har inte hört något annat. 
 
SÅ- Har inte talat med föräldrarna. 
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Sammanfattning: W1 och SP han mött nöjda föräldrar och pedagoger, W2 och SÅ har inte 
fått några reaktioner. 

Märker de någon skillnad? 

W1- 
SP- Att barnen vågar mera i mötena med andra. 
W2- Svårt att uttala sig om språkskillnad eftersom man inte vet hur det skulle ha varit 
annars. 
SÅ- 
Sammanfattning: W2 Säger att det är svårt att se någon skillnad, SP pratar om möten men 
har egentligen inte svarat direkt på frågan. 

Övrigt: 

SÅ- Barns språk är sämre idag än vad det var för 20-25 år sedan, det märks på lite äldre 
barn. 

5 Analys samt slutsatser 
Vi kommer att analysera resultaten utifrån våra tre frågeställningar och koppla detta till 
litteraturen vi tagit upp tidigare. 

5.2 Analys 
 
De tre huvudfrågorna var: Kan/Hur kan musik stödja språkutvecklingen för förskolebarn? 
Hur kan detta fungera i praktiken? Har rörelser till musiken någon betydelse? 
 
Har vi fått något svar på detta: 
Kan/Hur kan musik stödja språkutvecklingen?  
Ur intervjuerna har vi fått två svar som tydligt visar på att det är så. Waldorfpedagog 1 
säger att det rytmiska i musiken tilltalar barnen mycket och att hon märker att det påverkar 
deras språk. Sångpedagogen säger att sång och röstövningar verkar lika mycket i språket. 
Hon nämner också ett exempel med barn från läkepedagogiken som börjat tala eller ljuda 
med hjälp av sångterapi. De andra två intervjupersonerna uttalar sig inte konkret om det, 
men är vad vi förstår ändå övertygade om att sång och musik stödjer språkutvecklingen 
eftersom de båda jobbar på det sättet. Vi tycker att detta tyder på att musik stödjer barns 
språkutveckling.  
I litteraturen menar Vygotsky att språket utvecklas utifrån det sociala. Språkpedagogen 
nämner att barnen vågar mera i mötena med varandra, alltså utvecklas de socialt av sång 
och musik, vilket då Vygotsky menar utvecklar språket. (Vygotsky, 2005) 
På frågan hur det kan stödja barnets språkutveckling har vi också fått många olika åsikter. 
En intervjuperson säger att genom att utveckla talorganet i sången verkar detta in i språket, 
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en säger att det är rytmen i musiken, några säger att det är det roliga i det språkliga som rim 
och liknande som inspirerar barnet att rimma vidare och leka med språket. 
 
Hur kan detta fungera i praktiken? 
Vi har fått många fina exempel på hur man kan använda sig av sång och musik i språksyfte. 
Alla våra intervjupersoner har gett olika exempel och jobbar också helt olika med musik. 
Vår slutsats är att det inte finns en väg att använda sig av musiken utan att det finns 
oändliga möjligheter. Vi har därför valt att sammanfatta några exempel från intervjuerna på 
hur eller vad man kan göra i praktiken: 
 
- Dockspel med musik 
- Handgestlekar 
- Sjunga om årstiderna 
- Ekosång 
- Roliga rim, ramsor och sånger 
- Danslekar 
- Dansa fritt 
- Spela trummor, rytminstrument 
- Sånger där man byter vokal 
- Sånger med mycket verb 
- Barneurytmi 
 
Vissa exempel visar på att man kan sjunga för att genom det lite roliga, rim och rytm, 
väcka barnens intresse för språk. Andra exempel visar mer på det lite finstämda och 
lyssnandets betydelse, att man låter barnen uppleva olika stämningar i årstider och musik 
övar deras lyssnande vilket påverkar språket. Granberg nämner också olika exempel 
liknande dessa och att musik och rörelse har betydelse för barnets sociala, musikaliska, 
emotionella och motoriska utveckling. (Granberg, 1994) 
När vi har tittat i waldorfförskolans målbeskrivning och jämfört det med intervjuerna 
upptäckte vi att pedagogerna arbetar på detta sätt. Vi har fått bekräftelse på att de konkreta 
exemplen, ur målbeskrivningen, som vi har tagit upp tidigare, fungerar i praktiken. (En väg 
till frihet, 1998) 
 
Har rörelser till musiken någon betydelse? 
Från intervjuerna framkommer att det är naturligt för barnet att röra sig när det sjunger, det 
blir lättare att lära sig och det sätter sig bättre i minnet med en rörelse till. Det står också i 
waldorfförskolans målbeskrivning om hur språket förbinds med rörelse och rytm och på så 
sätt går in i hela kroppen. (En väg till frihet, 1998) Rörelser är alltså viktigt till sången, 
såväl för att barnet ska lära sig språket bättre som för att det ska tycka att det är roligt att 
vara med. 
En pedagog nämnde att det är viktigt att göra rörelsen lite före man börjar sjunga för att 
barnet ska kunna vara med riktigt från början. Vi tänker att använder man rörelserna 
medvetet gör man det lättare för barnen att hänga med i samlingens sånger och lekar. 
Steiner skriver om att talorganets rörelse hänger starkt samman med all annan rörelse i 
kroppen, det är alltså viktigt att utveckla barnens rörelse om de har språkproblem eller för 
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att förebygga dessa. Detta kan man göra genom att sjunga och dansa och på så sätt röra sig 
lustfyllt tillsammans. (König, 1984) 
 

5.2.1 Mönsterfynd 

Vi hittar inte något mönsterfynd, ibland är de två waldorfförskollärarna och sångpedagogen 
överrens, ibland sångpedagogen och språkpedagogen och ibland alla fyra. 
 

5.2 Slutsats 
Vårt resultat tyder på att musik och sång kan främja språkutvecklingen, undersökningen är 
för liten för att vi ska kunna säga att det säkert är så. Vi har också valt personer som vi 
visste var insatta och intresserade av ämnet, vilket sannolikt har färgat resultatet. Skulle vi 
ha frågat ett större antal blandade förskolor skulle vi kanske ha fått andra svar. Vi kan dock 
säga att de vi har intervjuat arbetar utifrån tesen att musik främjar språkutvecklingen hos 
förskolebarn. Hur det kan gå till i praktiken har vi också fått många exempel på. 

6 Diskussion 
När vi började vår undersökning ville vi fördjupa vår förståelse för hur sång, musik och 
rytm kan främja språkutvecklingen och se hur det kan gå till i praktiken. Vi har fått ut 
mycket i det personliga mötet med de fyra erfarna pedagogerna vi har intervjuat. 
Vi skulle ha velat intervjua fler personer men det var svårt eftersom vi inte hade så lång tid 
på oss, och många förskolor har mycket att göra i början av hösten med alla inskolningar 
mm. Eftersom vi intervjuade båda två märkte vi att man gör på lite olika sätt, det är ett 
personligt samspel mellan intervjuaren och intervjupersonen. När vi transkriberade 
intervjuerna märkte vi också att vi hade förstått en del saker olika. Det var bra att vi båda 
tog del av intervjuerna eftersom en del missförstånd har kunnat undvikas. Andra 
missförstånd kan i och för sig också ha uppkommit eftersom det inte var den som var 
närvarande på intervjun som transkriberade. Vi har också under arbetets gång fått en större 
förståelse för det hermeneutiska förhållningssättet. 
Vi fick långa intressanta svar från intervjupersonerna men det var ganska svårt att 
sammanfatta det väsentliga.  
Det positiva med att göra en öppen intervju var att vi fick ett väldigt rikt material, det 
negativa var att när vi sedan skulle analysera intervjuerna såg vi att vi inte fått svar på alla 
frågor av alla intervjupersonerna. Språkpedagogen hade ibland inte svarat direkt på frågan 
vi ställde. Hon hänvisade till en skriftlig källa vilken vi inte har kunnat ta med som 
intervjuresultat. Om det hade funnits tid skulle vi gått tillbaka till henne för att få ett mer 
exakt svar. Många svar kom, men under fel fråga, så det blev ett pusslande efteråt. I 
intervjuerna framkom också mycket intressant som låg lite utanför våra frågor och detta har 
vi tyvärr inte kunnat gå in på. Vi har valt att hålla oss till våra frågor eftersom vi hade 
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begränsat med tid. Vi fick lära oss många saker och tänka vidare på en hel del som inte 
direkt gick att använda i detta arbete. 
När vi började skriva vår uppsattas hade vi en uppfattning om att sång och musik hade en 
stor betydelse, men att rytm och rörelse hade så stor betydelse trodde vi inte. Vi har fått en 
större förståelse för rytmen och rörelsens betydelse för språkutvecklingen. Våra 
erfarenheter i och med denna uppsats kommer att göra sig påminda genom att vi kommer 
att ha en större omtanke när vi planerar och utför våra samlingar med barnen i framtiden. 
 
Att vi läste först och sedan gjorde intervjufrågorna, tyckte vi var bra för vi hade vidgat vår 
förståelse för ämnet när vi väl träffade intervjupersonerna. Att vi spelade in intervjuerna på 
band tyckte vi var bra för då fick vi med alla detaljer som vi inte skulle ha hunnit med om 
vi bara hade gjort anteckningar. Litteraturen som vi har läst och tagit del av har varit 
mycket lärorik och har vidgat våra vyer när det gäller musik och språkutveckling hos 
barnet. Vi är medvetna om att vi skulle ha fått ett annat resultat om vi hade intervjuat först 
och sedan läst litteraturen. 
Under arbetet med intervjufrågorna kom vi på en hel del frågor för framtida forskning. 
Några av frågorna var t ex: Vad har Steiners impuls skapat för förståelse kring musik sång 
och språk? Hur arbetar Waldorfpedagoger med detta i dag i Sverige? Hur verkar den 
pentatoniska musiken? Vad menar Steiner med att barnen lever i pentatoniken? 
Speciellt spännande skulle det vara att ta reda på varför sången och musiken lever starkare i 
Waldorfförskolor och läkepedagogiska verksamheter jämfört med andra alternativ? 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågor 
 
 
Vad har du för erfarenhet (utbildning/jobb) när det gäller barn och språk och barn och 
musik? 
 
Ser du någon koppling mellan sång, rytm och språk? 
 
Vad tror du musiken kan ha för betydelse för barns språkutveckling?  
Är det något du upplevt själv, i ditt jobb? 
Hur använder du dig av musik i ditt arbete med barn för språkets skull? 
Ge något konkret exempel? 
 
Hur kan man träna barnens rytmiska rörelse till musik för att förbättra språket? 
 
Vad i musiken är det som är viktigt? 
Vad i pedagogens sätt att göra det är viktigt? 
 
Finns det sånger, visor eller lekar som är bättre än andra i språksyfte? 
Hur då? 
Varför? 
 
Hur viktigt är det med rörelse till visorna? 
Rytmiska rörelser? 
Vad har rörelserna till musiken/språket för mening? 
Gestaltande rörelser? 
Rytmiska rörelser? 
 
Det finns ju en massa andra saker man kan göra för att stödja barns språkutveckling, men 
finns det något läge där musiken är det bästa alternativet?  
Är det något visst man kommer åt?  
 
Finns det någon språkskillnad mellan barn som har sjungit/rytmiserat 
mycket än de barn som inte har det? 
Hur märker du det i sådana fall? 
 
Hur eller när anpassar du sånger och lekar till just din barngrupp eller till ett visst barn? 
Vad i barngruppen gör att du väljer en viss sång eller lek? Eller ett visst sätt att hålla t.ex. 
samling? 
 
Är det olika saker som är bra för olika åldrar i förskolan? 
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Hur tränar/arbetar du med barn som har språksvårigheter? 
 
Märker föräldrarna någon skillnad? 
 
Är föräldrarna nöjda? 
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Bilaga 2 Information till intervjupersonerna om 
etiska aspekter 
 
Din medverkan är helt frivillig och du har rätt att avbryta denna intervju när du helst 
önskar. Om du efter en tid kommer på att du inte längre vill vara med i denna undersökning 
så ser vi till att ta ur dig ur undersökningen. Går det bra för dig om vi kallar dig pedagog/ 
musiklärare/eurytmist etc.? Denna information kommer att stanna mellan oss, den kommer 
inte att komma med i någon artikel eller dylikt. Om du vill så skickar vi ett utkast på det 
som vi har talat om så att du kan rätta oss eller lägga till någonting som du anser att vi har 
glömt, som inte stämmer, enligt dig fattas. 
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