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Abstrakt 

Idén till det här examensarbetet kom till i samråd med två förskolechefer som efterfrågat 

någon som kunde skriva ett examensarbete inom ämnet flerspråkighet. Under ett möte 

uttrycktes ett intresse för kunskap om olika arbetsmetoder. Ur detta växte min kvalitativa 

studie fram, där jag har undersökt förskollärares erfarenheter kring arbete med sång och 

musik i förskolor med flerspråkiga barn, samt hur detta arbetssätt ger effekt på barns 

språkutveckling. Studien är genomförd med hjälp av semistrukturerade intervjuer med sex 

förskollärare på tre olika avdelningar. Resultatet av intervjuerna visar att sången och musiken 

finns integrerad i förskolans arbete och att den bidrar på olika sätt till språkutvecklingen. En 

aspekt är delaktighet bland alla barn oavsett kunskaper i det svenska språket. Det 

framkommer också svårigheter i att möta alla barns modersmål men att det finns stora 

möjligheter att använda sig av sången och musiken för att använda sig mer av olika 

kommunikationssätt. 

 

Sökord: flerspråkighet, förskola, språkutveckling, sång och musik 

  



Förord 

Det har varit mycket intressant och utvecklande att ha arbetat med detta examensarbete. Det 

har både varit utmanande men också lärande, och jag tar med mig många lärdomar till mitt 

framtida yrke som förskollärare. Jag har undersökt förskollärares erfarenheter av att arbeta 

med sång och musik i en flerspråkig förskola, vilket har ökat min förståelse kring hur sång 

och musik inverkar på språkutvecklingen. Jag vill rikta ett stort tack till de pedagoger som 

ställde upp och delade med sig av sina erfarenheter till mig. Ett varmt tack går även till min 

handledare Britt-Marie Yttling-Fink som varit till stor hjälp under mitt skrivande. 

Slutligen vill jag ge ett stort tack till min familj som funnits vid min sida under hela min 

utbildning. Ett speciellt tack till Jesper, som följt mig sida vid sida genom hela den här resan. 

Tack! 
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1. Inledning 
Vi lever i ett mångkulturellt samhälle vilket innebär att vi omgärdas av flera olika sorters 

språk. Flerspråkighet i förskolan kan se ut på olika sätt. Det kan vara barn som kommit till 

Sverige från ett annat land, barn som har en förälder eller fler som talar ett annat språk än 

svenska. Dessa barn kommer till en förskola där miljön är anpassad till det svenska språket, 

och personal och barn pratar detta språk. Myndigheten för skolutveckling (2006) påpekar 

modersmålets betydelse för flerspråkiga barns utveckling. Med denna vetskap är det viktigt 

som förskollärare att ta detta i beaktande i verksamheter där det förekommer flerspråkiga 

barn.  

När jag såg att det fanns en kommun som önskade examensarbete kring flerspråkiga barn blev 

jag intresserad av detta. Vid ett möte med två förskolechefer i den kommunen, där arbetet 

med flerspråkiga barn är aktuellt, visade det sig att det fanns intresse för kunskap om olika 

arbetsmetoder. Av den anledningen vill jag rikta mitt arbete åt det hållet för att kunna ge ett 

bidrag till denna kommun.  

Redan som barn var jag väldigt intresserad av musik och jag spelade mycket piano hemma. 

Jag har väldigt få upplevelser av musik under min skolgång och det har varit något som jag 

har saknat. De uppfattningar som jag har av sång och musik i förskolan idag är att det ofta 

förekommer som en aktivitet mellan två andra, till exempel mellan lek och matsituationer.  

Läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2011) betonar att olika uttrycksformer, så som 

sång och musik, ska vara både medel och innehåll för barnets utveckling i förskolan. 

Vygotskij (Strandberg, 2006) betonar samspelets och språkets betydelse och menar att 

kunskap och lärande skapas i interaktion med andra. Sång och musik är ytterligare ett språk 

som alla kan tala, och jag ser det som ett sätt att barn, oavsett vilket förstaspråk de har, kan 

mötas. I den här studien har jag därför valt att fokusera på sång och musik som metod för att 

främja språkutvecklingen. Jag känner själv att jag inte har mycket erfarenhet av varierade sätt 

av hur man kan jobba med sång och musik och tycker därför att det skulle vara intressant att 

studera förskollärares erfarenheter av att arbeta med detta för att stimulera språkutvecklingen. 

1.1 Syfte och frågeställningar                                                                                                  
Syftet med studien är att ta reda på förskollärares erfarenheter kring arbete med sång och 

musik för att främja alla barns språkutveckling i en förskola med flerspråkiga barn.  

 

Frågeställningar:  

 Hur har förskollärarna arbetat med sång och musik? 

 Vilka hinder har förskollärarna stött på med detta arbetssätt i avseende att främja alla 

barns språkutveckling? 

 Vilka möjligheter har förskollärarna stött på med detta arbetssätt i avseende att främja 

alla barns språkutveckling? 
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1.2 Begreppsdefinitioner 

 

Modersmål: På Nationalencyklopedins [NE] hemsida under sökordet modersmål står 

följande att läsa: Det språk som barnet lär sig först, och kan därför kallas förstaspråk. Det 

kan alltså innebära att barnet har fler än ett modersmål om till exempel vårdnadshavarna talar 

olika språk. 

Andraspråk: På NE:s hemsida ges följande förklaring till begreppet andraspråk: det språk 

som man lär sig efter att förstaspråket är helt eller delvis tillägnat. Andraspråket sker också i 

en miljö där kommunikation på andraspråket är naturligt.  

 

Flerspråkighet benämndes tidigare som begreppet tvåspråkighet. Nationalencyklopedins 

hemsida förklarar att flerspråkighet handlar om att behärska eller använda mer än ett språk. 

TAKK står för tecken som alternativ kompletterande kommunikation som används 

tillsammans med tal. Hemsidan Teckenpärlor (www.teckenparlor.se) beskriver TAKK som ett 

stärkande komplement till talet. Det har flera fördelar då det signalerar till fler sinnen, att det 

går långsammare än när man talar samt att tecken motoriskt är lättare att kommunicera än vad 

ord är. Tecken som stöd är också tydligt då det är de betydande orden som förstärks, vilket 

bidrar till att det blir lättare att förstå. TAKK är ett sätt att stimulera språkutvecklingen och är 

inte ett hinder för det talade språket. 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Sociokulturellt perspektiv                                                                                              
I den här studien utgår jag ifrån ett sociokulturellt perspektiv. Strandberg (2006) skriver om 

Vygotskij som utgår från detta synsätt i sin samspelsteori, där det i mötet mellan människor 

skapas något nytt och det är där som lärandet sker. Vygotskij menar att vårt tänkande är 

beroende av de aktiviteter som sker och att språket är den viktiga länken. Lärandet sker i två 

olika processer, som han kallar inre och yttre aktivitet. Denna aktivitet är den verbala utåt till 

andra, och det tysta är tänkandet med sig själv. Dessa processer samspelar med varandra på 

det sätt att man i interaktion med andra får respons som man tar till sig och funderar kring, för 

att sedan skapa något nytt som förmedlas tillbaka. Processerna sker fram och tillbaka, och hos 

oss alla. Säljö (2011) beskriver språkets olika ords betydelse som något som har skapats fram 

under en lång tid, och att dessa därför inte avspeglar verkligheten som den är, utan som 

människan skapat och tolkat den. Verktyg, som Strandberg (2006) nämner som artefakter, är 

enligt detta perspektiv kulturellt och historisk konstruerat och signalerar olika betydelse i 

olika sammanhang. Vygotskij menar att lärandet sker i samspelet med andra, i olika 

situationer och med olika verktyg. I alla dessa möten skapas något nytt. Säljö (2011) beskriver 

också att kunskap konstrueras i olika sammanhang, och att det därför inte finns någon 

sanning, eftersom den skapas i de möten som sker. 

Lindberg (2013) skriver att Vygotskijs tankar handlar om att tänka steget före, att lägga nivån 

ovanför den lärande individens kunskapsnivå för att nå utveckling. Det är vad Vygotskij 

kallar för den proximala utvecklingszonen (närmaste utvecklingszonen), den skillnad som 

finns mellan det man klarar av självständigt och det man klarar tillsammans med stöd. 

Vygotskij framhäver också språket som det viktigaste stödet, där interaktionen ligger som 

grund för språket.  Lindberg (ibid) framhäver även Vygotskijs tankar kring mediering. Detta 

handlar om att stödja på olika sätt. Stödet kan vara i form av personer med mer erfarenheter i 

situationer där kunskapen inte är tillräcklig för självständighet, men det kan också handla om 

verktyg eller artefakter som stöd. 

2.2 Styrdokument                                                                                                                         
Läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2011) betonar att det inte finns en mall för hur 

verksamheten ska se ut då man ska utgå från varje enskilt barn efter dess förutsättningar och 

behov. Alla barn har olika livsvärldar med erfarenheter som de skapar mening och förståelse 

utifrån. Läroplanen (ibid.) tar också upp kulturskapande där språket utgör en del, inom vilket 

det ingår både att utveckla kulturen som barnet redan har, men också att föra ett kulturarv 

vidare. Detta arbete är en viktig del i att skapa förståelse för andra människor, som också 

läroplanen förespråkar. 

Enligt Skollagen (SFS2010:800) ska både det svenska språket och barnets modersmål få 

möjlighet att utvecklas inom förskolan. Abrahamsson och Bylund (2012) skriver om hur olika 

förutsättningar för barn med annat modersmål än svenska är när de kommer till en svensk 

förskola. Denna blir den plats där barnet hamnar i sin andraspråksmiljö och utvecklingen av 
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det första språket blir begränsat till de miljöer där barnet omges av personer som talar det 

språket. 

2.3 Tidigare forskning 

Ehrlin (2012) har i sin doktorsavhandling undersökt två musikförskolors pedagogiska 

verksamhet, där hon lyfter fram musikens funktion och plats. Ehrlin (ibid) skriver om 

musikaktiviteters språkliga betydelse, där sångtexterna bidrar till att barnen får erfarenhet och 

upplever nya begrepp, samtidigt som språkljud och meningsbyggnad utvecklas. Hon menar 

också att annan kommunikation som kroppsspråk och bilder bidrar till språkutvecklingen i 

sångstunderna, genom att de förstärker orden och begreppen. I en avhandling tar Kultti (2012)   

upp villkor för deltagande och lärande där syftet är att i en förskola med flerspråkiga barn 

analysera de villkor som dessa barn ges i den språkliga och kommunikativa utvecklingen. 

Hon skriver om sångsamlingar där alla barn kan vara delaktiga även om de inte behärskar 

språket som dominerar på förskolan. Detta beror på kommunikation som rörelse och kroppen 

som är ett språk som är lättare att förstå. Kultti (2013) skriver om sin studie av sångaktiviteter 

i förskolan. Där lyfter hon sångverksamhetens fria ramar då språkbruket inte är det väsentliga 

för att kunna vara delaktig. 

Skans (2011) har författat en licentiatuppsats i syfte att sprida kunskap om arbete 

interkulturellt genom att undersöka och analysera en flerspråkig förskolas didaktik. I sin 

uppsats beskriver han bland annat hur samlingar innehåller olika former av stöd till språket. 

Det handlar om teckenstöd och föremål men även hjälpord på barnens modersmål. 

Användning av barnens modersmål hjälper barnen till delaktighet men också till acceptans av 

allas språk. Dock finns det en begränsning till de språk som pedagogerna behärskar. Tecken 

som stöd (TAKK) används dagligen av pedagogerna och jämställer det som vilket språk som 

helst. Sånger under samlingarna handlar om olika begrepp, både konkreta och abstrakta, som 

även de får stöd i form av bilder och föremål. Under sagoläsning med barnen poängteras även 

här hur bilder och föremål används som stöd för språkförståelsen. Samtalen har sin 

utgångspunkt i det barnen känner till och kring bilder från verksamheten där barnen befinner 

sig. Skans (ibid.) lyfter fram dilemmat av att utgå från barnens vardag som de känner till, och 

att utveckla och bredda språket ytterligare för användning i framtiden. Han påpekar också att 

barnens tankar inte alltid tas tillvara när deras frågor eller yttranden ligger utanför det innehåll 

som är planerat av pedagogerna i aktiviteten. Han menar att inramningen av en aktivitet är 

viktig för barnen då de känner till vad som ska hända, men att det också i sin tur kan få barnen 

att inte framföra sina tankar och att det oftare kan bli en kommunikation mellan pedagog och 

barn. 

 

Nederländska språkforskaren Hajer (2003) påpekar i sin studie gjord i Holland, att det finns 

en skillnad i framgång mellan flerspråkiga elever och elever som är födda där och är 

enspråkiga. Språket är en av de faktorer som påverkar hur eleverna lyckas i skolan, och 

skolspråket skiljer sig från det vardagliga språket. Axelsson och Magnusson (2012) menar att 

en skillnad mellan dessa typer av språk är att vardagsspråket används genom tal och 

skolspråket främst genom skrift. Talat och skrivet språk medför olika förutsättningar vid 

kommunikation. Det är skillnad att tala med någon och att kunna använda kroppsspråket som 

stöd och att i skrift förmedla samma sak. Hajer (2003) skriver i sin artikel om hur klyftan 
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mellan skolspråket och den språkförmåga eleverna har, ser ut och påverkas. Hon framhäver 

att fokus bör vara på vad språket ska kunna användas till, i alla ämnen. Studier har visat att 

pedagoger förenklar språket i undervisning med flerspråkiga elever, eller att de helt enkelt 

sänker kraven för dessa elever med otillräckliga kunskaper. Språkutvecklande undervisning 

som integreras i ämnes-undervisningen medför att klyftan kan minska och att elever och 

lärare kan mötas på mitten. I denna språkutvecklande undervisning menar Hajer (ibid) att 

interaktionen är viktig och att den sker i meningsfulla sammanhang där återkoppling ständigt 

sker mellan pedagoger och elever. Interaktionen ska också variera, både mellan pedagoger 

och elever och i olika grupper. Innehållet ska utmana både språket och inom ämnet, samtidigt 

som det ska finnas stöd för att kunna delta, och även att vilja delta. Det handlar om att göra 

innehållet meningsfullt genom att koppla det till vardagslivet och att alla sinnen integreras, 

men även att stödja eleverna språkligt, och ha förväntningar på att alla behöver bidra. Studien 

visar också att pedagogerna upplevt arbetssättet som framgångsrikt när det gäller att arbeta 

med alla elever. Axelsson och Magnusson (2012) poängterar flexibiliteten, då barn kommer 

till skolan eller förskolan vid olika tillfällen och därmed också har olika kunskaper på sitt 

första språk. Vikten av att skolan är anpassningsbar till de olika nivåer som finns för att 

skolspråket ska bli tillgängligt för alla, lyfts också fram. 

Lindberg (2013)  presenterar internationell och svensk andraspråksforskning kring samtal, där 

fokus ligger både på inlärning samt användning. Där framhävs andraspråksutvecklingens 

komplexitet. Det handlar inte enbart om interaktion där man tar emot information och 

använder den; det finns också sociala och kulturella processer som inte kan skiljas från 

sammanhanget. I det sociokulturella perspektivet ses individers tänkande och handlande som 

att detta hänger samman med samspel och möten. 

2.4 Språk, vad är det? 
Wedin (2011) menar att det finns många olika varianter av språk, och med det menar hon att 

det finns många varianter att kommunicera på. Språket kan delas in i verbalt och icke verbalt, 

vilket innebär att det kommuniceras med ljud eller utan ljud. Westerlund (2009) betraktar 

språket som ett träd. Hon beskriver också det verbala och det icke-verbala språket som två 

huvudgrenar av det stora trädet, där den verbala grenen utvecklas senare men tar större plats 

än den icke-verbala. Dessa huvudgrenar får sedan utstick allt eftersom barnet lär sig när, var 

och hur språket används i olika situationer. Hon menar att det är via människans olika sinnen 

som trädet får möjlighet att växa sig större, vilket även styrs av motivation, koncentration 

samt motorik. Motorikens betydelse är av stor vikt eftersom barnet, genom att undersöka 

föremål på fler sätt än att bara titta, lär känna dess egenskaper.  

2.5 Flerspråkighet och språkutveckling 
I Skolverkets stödmaterial (2013) definieras begreppet flerspråkighet som att tala fler språk än 

två. I min studie kommer jag att använda begreppets innebörd som att tala fler än ett språk. 

Precis som Skolverket (2013) betonar, är det viktigt att känna till att flerspråkighet kan skilja 

sig väldigt mycket från individ till individ. Det kan handla om att utveckla ett andraspråk 

senare i livet, som de barn som efter en tid i sitt hemland anländer till Sverige,och redan 

utvecklat sitt modersmål. Det kan också vara ett barn som har föräldrar med annat språk än 

svenska, och som lär sig svenska parallellt. Andra barn kan ha föräldrar med olika språk, där 
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det tredje är språket som alla tre kan kommunicera på. Wedin (2011) berättar om skillnaden 

mellan simultan och successiv andraspråksutveckling. Den första handlar om att två språk 

utvecklas samtidigt och den andra språkutvecklingen handlar om när ett barn redan har 

utvecklat ett modersmål och sedan utvecklar ett nytt vid sidan om. Med tanke på de olika 

förutsättningar som finns, menar Skolverket (2013), att det viktiga för att stimulera 

språkutvecklingen är att skapa språkliga miljöer som kan stimulera alla barns språkutveckling. 

Axelsson och Magnusson (2012) lyfter fram Thomas och Colliers studie (1997, 2002) som 

visar på kunskapsluckan som uppstår när de första åren i skolan ägnas enbart åt andraspråket. 

Forskarna beskriver fyra betydande faktorer för andraspråkselever i skolan. Det är 

modersmålet, språkligt anpassad ämnesundervisning, undervisning i engelska som andraspråk 

samt en sociokulturellt stödjande miljö. Forskning visar att stöttning på både förstaspråket 

samt sitt andraspråk är väsentligt för att skolgången ska bli så framgångsrik som möjligt. 

Wedin (2011) beskriver hur viktigt det är att andraspråket tränas vid fler tillfällen än vid 

lektioner så att det kan användas i fler situationer och sammanhang. Samtidigt är det viktigt 

att ämnesundervisningen sker på språk som barnen behärskar, så att de kan ta till sig 

ämneskunskaperna. Kultti (2014) lyfter fram att variation i kontexten är viktig eftersom 

inlärningen av ett andraspråk i förskolan sker utan specifik undervisning, då barnen lär hela 

tiden i det som sker i förskolans dagliga verksamhet. Den sociokulturella miljön beskriver 

Thomas och Collier (1997, 2002, refererad i Axelsson och Magnusson, 2012) som en miljö 

som utgår från barnen. De erfarenheter som barnen hade med sig användes och respekterades 

av pedagogerna. Kultti (2014) menar att alla barn i förskolan har nytta av att flerspråkigheten 

syns. Det bidrar med nya erfarenheter att alla inte enbart kommunicerar på ett, eller samma 

språk, som en själv, och därmed även en bredd av erfarenhet och kunskap.  

2.6 Språkkulturer 

Myndigheten för skolutveckling (2006) beskriver hur identitet och kultur hänger samman med 

språket. Detta då vi använder kommunikationsformer som gester, tonfall, miner och andra 

uttryck som tolkas olika beroende på vilken språkkultur vi befinner oss i. Detta innebär att 

barn som kan fler än ett språk ingår i fler språkkulturer. Det handlar om normer, att passa in i 

en grupp, vilket är viktigt för språkanvändningen. Svensson (2012) framhäver att olika språk 

har olika status beroende på var man befinner sig, och att statusen i sin tur medför olika 

bemötanden. Det språk som majoriteten av befolkningen talar i ett land ligger högst. I 

förskollärarens förhållningssätt är det viktigt att lyfta fram alla språk lika mycket. Forskning 

visar att denna attityd till förstaspråket har stor betydelse och påverkan för barnets resultat i 

skolan. Med det i åtanke menar Svensson att användandet av flerspråkigheten är viktigt. 

Wedin (2011) belyser också språkkulturer och de normer som visar sig inom skolan och 

Kultti (2014) menar att inställningen till ett språk medför olika typer av deltagande. Precis 

som Abrahamsson och Bylund (2012) skrev i sin rapport så är det flerspråkiga barnets 

språkliga miljö begränsad till olika platser och personer. Svensson (2012) påvisar också detta 

genom Scheele, Leseman och Mayos forskning (2010) där flerspråkiga barn är senare i sin 

språkutveckling, vilket de menar beror på dessa språkliga miljöer. Både första- och 

andraspråket får mindre utrymme hos flerspråkiga barn till skillnad från barn som alltid vistas 

i sitt språks miljö och därmed alltid får stimulans för sitt språk. 
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Wedin (2011) menar att de olika erfarenheter som barnen får med sig i dessa olika 

språkkulturer är viktiga att tänka på. Det är viktigt att ta tillvara barnens kunskaper. 

Abrahamsson och Bylund (2012) skriver att föräldrars bakgrund har betydelse för vilken 

kunskap och erfarenheter som barnen har med sig till skolan. Denna har en viss kultur och 

som skapar förväntningar på barnet. Wedin (2011) menar att det är viktigt att förskolan 

förbereder barnet för skolan genom att bredda språket inom olika områden. Det handlar om att 

benämna begrepp och inte förenkla orden. Det viktiga är att begreppen finns med från början 

så att både språket och kunskapsutvecklingen följer med varandra framåt. 

Kultti (2014) förklarar hur barn socialiseras in i förskolans kultur. Olika uttryck och ord har 

en viss betydelse beroende på i vilket sammanhang det kommuniceras. Hon menar att det 

skapas en struktur som även kan vara begränsande, då kunskap om vad som förväntas inte 

finns. Dessa olika kulturer är viktiga att vara uppmärksam på, för att förstå varför ett barn är 

eller gör på ett visst sätt. Hon ger exempel på att vid frukost är smörgås ett svar som kan vara 

relevant, men som lunch passar begreppet inte in. Ett barn kan vara uppvuxet i andra kulturer 

där annan frukostmat är förekommande.  

2.7 Språklig identitet                                                                                                                   
Sahlström, Forsman, Hummelstedt-Djedou, Pörn, Rusk och Slotte-Lüttge (2013) berättar om 

hur språk och identitet hänger samman. De berättar om att skolan är en plats där vissa normer 

erkänns medan andra inte gör det. Tillsammans skapar omgivningen, i interaktion med 

varandra, vad som är accepterat och inte. Skolan och förskolan har därför en viktig roll i att 

inkludera alla likheter och olikheter. Allas erfarenheter ska respekteras och utgås ifrån för att 

det ska bli så meningsfullt som möjligt för alla barn. 

 

2.8 Språkutvecklande arbetssätt                                                                                          
Svensson (2012) skriver i sin artikel om förskolans roll i utvecklandet av barnets språk. Hon 

menar att förskolan ska vara en plats där barnet stimuleras till att kommunicera på olika språk 

och att förskolläraren därför har ansvar att skapa en god språklig lärandemiljö. Hon beskriver 

att språket består av olika delar, men ordförrådet har en stor betydelse för barn med flera 

språk. Svensson (2012) menar också att förskollärarens förhållningssätt har en avgörande roll 

i språkutvecklingen; på vilket sätt pedagogerna samtalar med barnen, och med vilka barn. Det 

är viktigt att stödja barnen i mötet med språket, där uppmuntran och utvecklande frågor 

stimulerar barn till kommunikation och att pedagogen förväntar sig att barn deltar. Svensson 

(2012) menar även att en bredd på kommunikation ska uppmärksammas och inte bara talad 

svenska, vilket understryks av läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2011) då olika 

uttrycksformer ska uppmärksammas både som innehåll och metod i verksamheten. 

Wedin (2011) menar att språk och kunskap hänger samman på det sätt att de drar nytta av 

varandra. Kunskapsutvecklandet behöver språket, och språket behöver befästas i meningsfulla 

sammanhang. Därför är det av vikt för pedagoger att planera undervisningen med tanke även 

på de språkliga aspekterna, att språkutvecklingen integreras i den vanliga undervisningen. 
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Lindberg (2013) framhäver samtalets roll i utvecklandet av andraspråket. Hon lyfter språkliga 

miljöer där interaktion sker både mellan inlärare och av de som redan kan språket. Det 

handlar om att bjuda in och erbjuda möjligheter till att delta i olika sociala sammanhang. Hon 

poängterar också den sociokulturella miljön som Wedin (2011) och Abrahamsson och Bylund 

(2012) lyfter fram, genom att belysa allas ansvar i att mötas och visa respekt i de olika 

språkliga kulturer som finns. 

2.8.1 TAKK 

Heister Trygg (2012)  skriver om AKK, alternativ och kompletterande kommunikation. Hon 

betraktar kommunikationens roll ur flera perspektiv och menar att det inte enbart handlar om 

de olika kommunikationssätt som finns. Hon beskriver de olika perspektiven som en bro, där 

barnet, redskapen samt omgivningen har en betydelse för kommunikationen. Det innebär att 

miljön omkring barnet ska anpassas efter de behov som barnet har, vilket kan innebära att 

använda sig av olika redskap för att kunna utmana barnet i dess språkutveckling. 

Heister Trygg (2012) skiljer tal och språk ifrån varandra. Tal handlar om att motoriskt bilda 

ljud och språk handlar om ord som ska symbolisera verkligheten. Det finns även regler för hur 

dessa ska sammanföras till meningar, vilket innebär att det blir en kognitiv förmåga. Vid 

svårigheter på det ena eller det andra området, menar Heister Trygg att TAKK kan användas 

för att underlätta kommunikationen. TAKK är en av de vanligaste AKK-formerna och innebär 

att det är tecken som är det alternativa och kompletterande kommunikationssättet. Tecken 

som stöd är inte likvärdigt det svenska teckenspråket, utan en förenkling och endast ett stöd 

av det talade språket. Heister Trygg (2004) förklarar att det är de viktigaste orden som 

tecknas, inte allt som sägs. 

Meningen är att TAKK ska vara ett språkligt stöd för barnet när talet inte ger detta (Heister 

Trygg, 2004). Hon beskriver flera fördelar med TAKK vilka bland annat är att motoriken inte 

är lika avancerad vid tecknande som vid formandet av ord genom tal. Syn och känsel är de 

sinnen som används vid tecken som stöd vilket skiljer sig från de sinnen som används vid tal. 

Beroende på via vilka sinnen barnen har lättast att ta in, kan TAKK underlätta mer än att 

kommunicera via tal. Därför menar Heister Trygg (2004) att flera kommunikationsvägar, 

multimodalitet, är viktigt. På så sätt används och stimuleras flera olika sinnen hela tiden. Det 

går också långsammare att teckna, samtidigt som det fysiskt finns där. Det som tecknas kan ha 

en direkt koppling till ordets innehåll vilket gör TAKK mer konkret. Teckenstödet bidrar 

också till att man pratar långsammare, eftersom det tar en lite längre stund att teckna ett ord, 

samtidigt som det förtydligar viktiga begrepp. Heister Trygg (2004) poängterar också 

omgivningens användande av TAKK, då allas användande är viktigt för barnet för att kunna 

kommunicera. Barnet ska ha samma rätt till att ha möjlighet att kommunicera med alla, inte 

med specifika personer som kan teckna. Användandet av tecken visar också att det 

kommunikationssättet är accepterat. 

2.9 Sång och musik                                                                                                                       
Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling (2014) beskriver ämnet musik, om musikundervisning i 

skolan. Olika redskap inom musik nämns, som instrument och olika begrepp som behövs för 

att skapa/komponera musik. Lyssnandets roll lyfts fram som en viktig del i att kunna 
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utvecklas inom musiken. För eleven själv handlar det om att kunna urskilja varianter för att 

kunna utvecklas och komma vidare i sitt musiska kunnande, och för pedagogen handlar det 

om att förstå lyssnandets roll för att kunna belysa och synliggöra detta för eleven. Författarna 

betonar också redskapens roll, som att till exempel hitta rätt tonhöjd, genom att förtydliga 

med gester (hur en ton går upp eller ner) och att sätta ord på begreppet. 

Westerlund (2009) skriver om rim och ramsors betydelse för att få in en rytm och förståelse 

av ord. Genom upprepningar av ramsor och rörelser lär sig barnen de ord och begrepp som 

förekommer i ramsorna. Westerlund (ibid) poängterar också tryggheten som dessa ramsor kan 

ge i mindre kända miljöer, när barnet lätt kan känna igen och vet vad som ska hända när de 

hör dessa. 

Ehrlin (2012) skriver om musikaktiviteters språkliga betydelse. Sångtexterna bidrar till att 

barnen får erfarenhet och upplever nya begrepp, samtidigt som språkljud och 

meningsbyggnad utvecklas. Hon menar också att annan kommunikation som kroppsspråk och 

bilder bidrar till språkutvecklingen i sångstunderna genom att de förstärker orden och 

begreppen. Även Kultti (2012) skriver om sångsamlingar där alla barn kan vara delaktiga trots 

att de inte behärskar språket som dominerar på förskolan. Detta beror på kommunikation likt 

rörelser och kroppen är ett språk som är lättare att förstå. Kultti (2013) skriver även i sin 

artikel om sin studie av sångaktiviteter i förskolan. Där lyfter hon sångverksamhetens fria 

ramar då språkbruket inte är det väsentliga för att kunna vara delaktig. 
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3. Metod 

3.1 Kvalitativ studie                                                                                                                     
Syftet med studien är att skapa en bild av förskollärares erfarenheter av sång och musik som 

metod för att stimulera språkutveckling. Det innebär att få en förståelse för människor och 

deras livsvärld, hur de ser på sina upplevelser och att tolka detta. Hartman (2006) definierar 

detta som kvalitativ undersökning. Det handlar inte om att mäta mängder, utan att göra en 

tolkning av en förståelse. 

 

3.2 Urval                                                                                                                                           
I samråd med förskolecheferna i aktuell kommun valdes avdelningarna och deltagarna för 

studien ut. Jag har genomfört sex intervjuer med förskollärare som representerar två olika 

förskolor, och tre olika avdelningar där det förekommer flerspråkiga barn. Antal intervjuer 

bedömde jag vara tillräckligt både tidsmässigt samt för att uppnå syftet för denna studie. När 

jag gjorde mitt urval utgick jag från att kandidaterna skulle ha utbildning, samt ha arbetat med 

flerspråkiga barn. Syftet med att ha förskollärare från tre olika avdelningar var för att få en 

större spridning på erfarenheter, samt få spridning på barnens åldrar. 

 

3.3 Datainsamlingsmetod                                                                                                          
Jag har utfört intervjuer som datainsamlingsmetod då syftet var att få fram förskollärarnas 

erfarenheter. Bryman (2011) beskriver att kvalitativa intervjuer oftast är mindre strukturerade 

än intervjuer vid kvantitativa undersökningar. Han menar att i kvalitativa intervjuer är 

frågorna mer öppna och kan ändras under intervjutillfället på grund av att det är 

intervjupersonens uppfattningar som ligger i fokus. I en kvalitativ studie, är det enligt 

Hartman (2006), viktigt att förbereda sig på vilka ämnen som ska tas upp under samtalet och i 

ungefär vilken ordning detta ska ske för att den som blir intervjuad ska styras så lite som 

möjligt. Denna form kallas ostrukturerad intervju, då den bygger på det tema som man vill 

samtala om, och inte precisa frågor som är mer vanligt i kvantitativa studier (Hartman, 2006).  

För att få fram den information som jag ville få svar på, utformade jag en intervjuguide (se 

bilaga 1) där jag formulerat öppna frågor som var tänkta att ge deltagarna möjlighet att fritt 

berätta efter sina erfarenheter. Denna form av intervju benämner Bryman (2011) som 

semistrukturerad intervju. Intervjuguiden är meningen att tjäna som ett stöd men under 

samtalets gång kan det ställas nya frågor beroende på vad informanten berättar som man vill 

veta mer om. 

De fördelar som jag ser med intervjuer är att få en bredd av tankar och reflektioner kring 

ämnet. Bjørndal (2005) menar att det finns större möjligheter att förstå varandra och vad som 

menas, när det går att kommunicera kring frågorna och svaren. I en personlig intervju har jag 

möjlighet att be deltagarna att berätta mer eller förtydliga kring saker som eventuellt är oklara. 

Bjørndal menar också att det är viktigt att vara medveten om sitt förhållningssätt som 

intervjuare, då sättet man bemöter den som ska intervjuas kan påverka dennes svar. Detta 

visar även Hartman (2006) som en nackdel som är viktig att tänka på. 
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Intervjuerna ljudinspelades med hjälp av en mobiltelefon. Fördelar med ljudinspelning är, 

som Bjørndal (2005) skriver, att det blir ett mer noggrant arbete som du kan gå tillbaka till 

och lyssna på igen. Vid en andra lyssning kanske man får med något man inte uppfattade 

under själva intervjun. Bryman (2011) menar också att det vid inspelning blir mer data 

eftersom det då även kommer fram hur något sägs, vilket kan vara intressant.Två nackdelar 

med inspelning som Bryman (2011) påpekar är att utrustningen kan sluta fungera, samt att 

deltagaren kan säga nej till att bli inspelad. Jag hade förberett mig genom att ha med dubbel 

utrustning, ifall den ena skulle sluta fungera eller få slut minne. Bjørndal (2005) anser också 

att fördelen med ljudinspelning, jämfört med videoinspelning, är att beteendet inte påverkas 

lika mycket. 

Ett möte ordnades med berörda personer där jag informerade om min undersökning. När tider 

för intervjuerna var bokade skickade jag ut ett informationsbrev (se bilaga 2) via mejl där jag 

informerade om undersökningens syfte samt om de etiska principerna. Vid intervjutillfället 

kontrollerade jag att deltagarna hade läst informationsbrevet samt kände till de etiska reglerna 

som jag förhåller mig till vid genomförande av min studie. Under intervjuerna använde jag 

mig av min intervjuguide (se bilaga 1) som stöd, vilken innehöll frågor om person och 

verksamhet samt frågor i linje med studiens frågeställning. Intervjuerna genomfördes 

individuellt eftersom syftet var att få en personlig uppfattning från varje deltagare. Dessa 

genomfördes i avskilda rum på förskollärarnas arbetsplats och intervjuernas längd varierade 

mellan 15-45 minuter. Ljudinspelning skedde på alla intervjuer. 

3.5 Databearbetning och analysmetod                                                                                
Efter intervjuerna har jag transkriberat tal till skrift. Jag lyssnade en bit på inspelningen och 

pausade den för att kunna skriva ner och fortsatte så tills hela intervjun var transkriberad till 

text. Bryman (2011) nämner några tips att tänka på vid transkribering av 

inspelningsmaterialet. Det viktiga är att återge materialet så noggrant det går. Vid oklarheter 

av vad någon säger så markeras detta med ett frågetecken i texten, istället för att gissa sig till 

ordet. Även om det är viktigt att återge samtalet exakt kan man, med hänsyn till 

intervjupersonen, tänka på att tal och skrift skiljer sig åt. Upprepningar och annat har jag 

därför tagit bort, och talspråk har i viss mån ändrats för att det ska bli lättare att läsa.  

Efter transkribering av materialet har jag läst igenom dessa noga och försökt hitta olika 

begrepp eller teman som framkommit i intervjuerna. Dessa markerade jag i olika färger för att 

kunna sortera materialet och söka efter likheter och skillnader i respondenternas svar. Svaren 

är sedan presenterade efter forskningsfrågorna, vilka jag använder som rubriker. Dessa 

innehåller underrubriker med olika teman som framkom under analysen. Eftersom många svar 

hänger ihop med varandra har jag sett till hela intervjun när jag sorterat in svaren efter mina 

rubriker. Resultatet presenteras med både citat och sammanfattningar av de intervjuer som 

gjorts. 
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3.6 Etiska ställningstaganden                                                                                                  
Vetenskapsrådet (2002) nämner de etiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Principerna innebär att vara tydlig i att informera 

om att deltagande är frivilligt och att syftet med studien framgår. Frivillighet i deltagande 

innebär också att deltagandet kan upphöra. Det är också enbart inom forskningens syfte som 

uppgifter om personer får användas. 

Jag förhöll mig till dessa principer genom att jag informerade alla respondenter via ett 

informationsbrev som skickades ut före intervjutillfället (se bilaga 2). Jag upprepade även 

denna information muntligt under intervjutillfället och alla förskollärare samtyckte till 

deltagande. Det underlag som jag samlat in under intervjuerna har enligt de forskningsetiska 

principerna endast används i denna studie. Vid transkribering av intervjuerna avidentifierades 

intervjusvaren då jag gav varje intervjuperson ett fingerat namn. 
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4. Resultat 
 

Resultatet är strukturerat på så sätt att jag presenterar mina forskningsfrågor som 

huvudrubriker. Dessa innehåller underrubriker med olika teman som framkom under 

analysen. Resultatet är skrivet i löpande text där jag berättar om vad respondenterna har sagt i 

intervjuerna, men också direkta citat. Nedan inleds en presentation av respondenterna. Alla 

namn är fingerade.                                                                                                                         

 

My och Alice är båda förskollärare och arbetar på en avdelning där det vid intervjutillfället är 

18 barn i åldrarna 3-5 år. I barngruppen förekommer 10 flerspråkiga barn. My har arbetat 

inom förskolan i sex år och Alice i cirka nio år. 

På en annan avdelning med 19 barn i åldrarna 3-5 arbetar förskollärarna Tina och Stina. I 

barngruppen förekommer tre barn som är flerspråkiga. Tina har arbetat inom förskolan i 31 år 

och Stina i 26 år. 

Den tredje avdelningen består av 14 inskrivna barn i åldersspannet 1-4. Där arbetar Lisa och 

Eva som båda är förskollärare och har arbetat inom förskolan i 34 respektive 20 år. Antalet 

flerspråkiga barn är fem. 

4.1 Hur arbetar förskollärarna med sång och musik?                                               
På alla avdelningar använder sig pedagogerna av sång och musik. Främst används sången som 

ett medel för att nå olika mål eller syften. En aktivitet som förekommer på alla avdelningar är 

sångsamlingar eller liknande. Alice berättar att de har en samling varje dag där alla barnen 

samlas och de jobbar efter Bornholmsmodellen. Hon beskriver att innehållet i samlingen 

mycket handlar om språk, språkljud och sagor. Som en del av detta innehåll ingår det inslag 

av att arbeta med instrument och kroppen, när de spelar eller klappar stavelser. Hon menar 

också att de lägger fokus på att höra rytmen, och lägger vikt även vid rim och ramsor. Stina 

och Lisa berättar att de har samlingar där de brukar börja och sluta på samma sätt, med 

samma sång, för att tydliggöra samlingen. Stina berättar att de nu jobbar med sagans värld och 

att tillsammans med till exempel dockor samtalar de med barnen om innehållet, och sjunger 

sånger kopplade till temat. När Tina berättar om deras samlingar, som de har varje dag, 

förklarar hon att det ofta är sånger eller ramsor som är kopplade till teman som de jobbar med. 

Upprepningar är också något som är en viktig aspekt i sångstunderna, menar My. När de 

använder sig av sånger försöker de först använda sig av en eller några sånger som de sjunger 

flera gånger. 

Lisa berättar att de har samlingar två gånger per dag där det ofta förekommer sång och musik. 

De använder sig mycket av rörelse till sångerna. Att svenska är det språk som dominerar på 

förskolorna bekräftar alla pedagogerna, även att en liten förekomst av engelska också finns. 

Tina berättar att hon ser svårigheter med modersmålet. Engelska och tyska säger hon är lite 

lättare, men arabiska som hon inte ens kan läsa är mer problematiskt. Stina lyfter också 

TAKK samt kroppsspråket som andra språk än svenska som de använder sig av. 
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Respondenterna berättar också om samlingar där fler än en avdelning samlas och sjunger eller 

gör något liknande tillsammans. Där väljs sånger ut efter ett speciellt tema, där varje 

avdelning gärna, på något sätt, får visualisera den sång som de har valt. Alice berättar att det 

kan vara att de har med sig ett sångkort eller att barnen har med sig ett föremål eller något 

som de har skapat. De träffas då i lekhallen och alla på avdelningarna sjunger tillsammans. 

Även Stina berättar om liknande aktivitet då alla på avdelningarna samlas, och där sång, 

musik, drama och rörelselekarstår i fokus. Lisa berättar om Sikelej, sa kamelen (Farago, 2008) 

som är en bok innehållande sånger och lekar från flera olika länder där både landets språk och 

översättning till svenska finns representerat, det är därför möjligt att spela samma sång på 

ursprungsspråket, samt svenska. När alla på avdelningarna har samling tillsammans har hon 

spelat denna, och varvat sånger på det språk som finns representerat i gruppen. Dessa sånger 

har de sedan lärt sig tillsammans. Hon säger också att hon använt Sikelej, sa kamelen (ibid) 

inne på avdelningen där barn som har det språket har fått lyssna. 

Alice berättar hur de försökt fånga barnens intresse för musik på andra sätt än de vanliga 

samlingarna: 

Vi ställde upp som en scen i vårat lekrum och gjorde snyggt, som lite disco, med tyg 

som hängde ner och så tog vi dit CD-spelaren dit och några mikrofoner och sådär. Det 

skulle vara lite inbjudande att ha några shower och stå och leka till musik och dansa.  

 

Alice berättar vidare att de även har speciella temadagar, där de bland annat haft Disco-dag. 

Nya skivor köptes in och de hade disco en dag där barnen fick dansa till musiken. De fick 

också lära sig att vänta på sin tur och dansa tillsammans med någon, berättar hon. Alice 

nämner även att de har köpt in en mikrofon som spelar musik, och att den är inbjudande att stå 

och sjunga med. Stina berättar om hur hon använder musik för att uttrycka konst. Genom att 

lyssna på musik samtidigt som barnen målar. Hon berättar att det bildas tankar hos barnen och 

att de har samtal kring det. 

4.1.1 Tematiskt arbete 

Alla respondenter berättar om musiken och sångens del i det tematiska arbete som 

avdelningen jobbar med. My lyfter fram deras projekt om Mössens julafton, där de försöker få 

in projektet i många olika forum, inte bara i sångsamlingen. Alice berättar om samma projekt 

och att de läser sagan så att alla barn ska bli bekanta med den, då det finns en del svåra ord 

som ”nätterna blir långa och kölden sätter in”. Hon menar att det är väldigt svårt för barn som 

inte heller har språket, men att de försöker visualisera. Hon poängterar också att tid och 

upprepning är viktigt: 

Det är många moment, och mycket som är svårt att förstå, så vi vill jobba ganska 

länge med det så att man får höra sagan ganska mycket, och ja, att man ska få till 

sig sagan på olika sätt.  

Hon berättar att de har köpt in leksaksmöss som barnen kan leka med, ritat möss och skapat 

andra delar av berättelsen tillsammans. I detta projekt kommer även sången om mössens 

julafton in. Stina berättar: ”Vi jobbar ju mycket i Sagans värld, och då blir ju innehållet 

ganska mycket sången, musiken, pratet, lyssnandet… allt det där kommer ju in.” Hon berättar 
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hur de jobbar tematiskt, och att de då letar efter sånger, ramsor och berättelser som handlar 

om det aktuella temat. Lisa menar även hon att sångerna oftast har kopplats ihop med det 

arbetsätt eller tema som varit aktuellt i barngruppen. Under hösten har de arbetat med 

språklådor där de lagt fokus på sagor och det som sagorna innehåller. Till innehållet har de 

även en sång som passar. Hon berättar att de har haft sagor om björnar, och därför letat efter 

sånger som handlar om björnar. Eva berättar om sångens roll i det tematiska arbetet. Då väljer 

de sånger utifrån det tema de jobbar med, eller efter årstider, kultur och traditioner. 

4.1.2 Sånglådor                                                                                                                                                           

Sånglådor är något som flera respondenter berättar om och som förekommer under 

samlingarna. En sånglåda är en låda som pedagogerna har sångkort i. Dessa sångkort har på 

ena sidan text till sången, och på andra sidan finns det en bild som ska symbolisera vilken 

sång det är. Alice berättar att de vuxna har en sånglåda som de använder, men att på deras 

avdelning har de gjort en egen sånglåda till barnen också, som alltid står framme och är 

tillgänglig. Denna sånglåda, som barnen får plocka i själv, har visat sig skapa lite mer intresse 

för att sjunga då de sätter sig ner spontant med dessa kort och sjunger. Alice berättar också att 

de har skapat sångböcker med barnen. Böckerna har även de varit tillgängliga för barnen att 

bläddra i. Hon säger även att sångkort är mycket vanligt och att dessa visas upp, så man vet 

vad som ska sjungas. Tina berättar om sångpåsar som har samma syfte som sångkorten. Hon 

säger även att hon arbetar mycket med sagor, och att de sjunger sånger som passar till dessa 

och använder bilder för att förstärka betydelser. 

4.1.3 Förstärkning                                                                                                                         

My berättar att de använder trummor för att ”klappa” stavelser till barnens namn. Detta är ett 

sätt de använder sig av när det kommer nya barn till avdelningen. De spelar också trummorna 

till sångerna och bekantar sig med namnen. My säger att: ”Det blir som att uppleva namnen 

med hela kroppen.” Alice berättar också om trummor och att andra instrument används vid 

sångstunder för att hitta rytmen. Tina berättar om en pojke som enbart pratar sitt modermål, 

vilket inte är svenska: ”Vi skulle träna på en sång, till vårt torgmöte som är på fredagar, då 

tänkte jag på hur han började sjunga med efter ett par gånger, att de får rytmen och melodin.” 

Lisa berättar också att de jobbar mycket med ramsor för att få in rytmen genom att klappa. 

Hon nämner att de använder instrument ibland för att spela till sånger, framför allt sånger som 

barnen väljer själva. Hon menar att det är lättare att göra två saker samtidigt, sjunga och spela, 

när man är bekant med sången. Stina uttrycker musiken som något som får en att må gott, och 

att det skapar känslor. Musik används också som effekt för att skapa lugn på morgonen till 

exempel: ”Man ser ju det, om man sätter på musiken så dämpar man lite det här, livligheten. 

Det blir en lugnare stämning, beroende på vad man har för musik.” My beskriver hur hon ser 

vikten av att förkroppsliga orden, och att sången och musiken gör detta: 

Jag tänker också att man ska använda hela sin kropp för att lära sig ett nytt språk, 

använda rytmik och sång, så införlivas det i hela kroppen. Det är att möta, få känslan 

för det, och att orden ska få en relation till kroppen. Ibland är det absolut enklare att 

prata om något som är ett äpple eller en spindel, substantiv, än ord som fantasi, drömma 

och respekt, mer abstrakta ord. Håller jag i ett äpple och ska sjunga om ett äpple så kan 

jag se det, kan höra hur det låter om vi knackar på det, vi kan smaka, få in det i hela 
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kroppen… samma blir det litegrann med musiken också, att uppleva det på många olika 

sätt. 

Något som alla respondenter nämner är TAKK, tecken som stöd. Alice berättar att det handlar 

mycket om att visualisera för att förstärka något. TAKK används mer när de sjunger sånger än 

i övriga situationer. När de sjunger gör de mycket tecken och rörelser till för att förstärka vad 

de sjunger om, att förtydliga begrepp. Även föremål och bilder används i samma syfte. Alice 

lyfter även fram talutrymmet som väldigt viktigt: 

De som inte har svenska språket naturligt får ju kämpa extra mycket för att bli hörda 

eller våga säga något. Det finns så olika typer, en del pratar mycket och man förstår inte 

vad de säger, men de provar sig fram och provar ord, andra är mer tysta. 

Hon säger också att de använde TAKK mycket mer förr, men att de vuxna tappar kunskaper 

när de inte använder det och håller det levande.  Tina berättar att de använder TAKK och att 

det är för det barn som inte har någon svenska alls. Då tecknar de även sångerna när de 

sjunger. Hon menar att om det finns barn i behov av teckenstöd så används det. Tidigare 

jobbade de mer med TAKK, då de hade fler barn med annat modersmål än svenska. De olika 

redskapen framhävs även som teckenstöd, bilder och föremål för förtydligande av det orden 

berättar: ”Det är något som fängslar alla barn, man leker lite med figurerna och visar, det blir 

inte bara muntligt för då blir det gärna lite oroligt, och det kan man ju förstå om barnen inte 

förstår.” Även Eva lyfter fram att de jobbar med tecken till sångerna och har rörelser till. Lisa 

uttrycker sig såhär: 

När vi lär oss nya sånger, och ska sjunga något, så tänker vi att om man inte har 

förståelse för vad saker betyder så försöker vi visa med saker. Ska vi sjunga bä bä vita 

lamm, vad är då ett lamm? Vi visar lammet. Och så kan vi ha sångkort också, så man 

får en verkligen bild av vad det är vi sjunger om. Jobbar även med tecken, TAKK, så 

gott vi kan. 

4.1.4 Språkutveckling                                                                                                                   

Alla respondenter berättar att syftet med att använda sång eller musik ofta handlar om 

språkutveckling. My förklarar att det främsta syftet med att använda sång och musik har varit 

att utveckla det svenska språket, och de gånger som de har sjungit på engelska har det varit att 

utveckla det engelska språket, att vidga sitt ordförråd. Ett annat syfte som hon lyfter fram är 

också att belysa mångfalden som finns, och att det har betydelse för vad man visar upp, och 

inte visar upp, på förskolan: ”Vi vill att alla ska känna sig värdefulla och välkomna”. Alice ser 

sång och musik som en väg in i språket: ”På något sätt känns det som att sång och musik är 

mycket förknippat med glädje, gemenskap och även något som passar alla och finns 

tillgängligt för alla”. Hon lyfter fram en till aspekt som blir tydlig när de arbetar med sång och 

musik, nämligen motoriken, då de rör sig till musik och ljud.  

Även Tina belyser språkutvecklingen som syfte med sång och musik: 

Syftet har varit att förtydliga och underlätta för de barn som har annat modersmål. Att 

visa att nu går den lilla bocken över bron, att det här är en bock och den går över 

bron… att de får en förståelse. 



17 
 

Eva ser sång och musik som ett medel att lära sig svenska, för de barn som har ett annat 

modersmål än svenska. Hon menar att det blir lustfyllt och att barnen hakar på, de känner 

rytmen och får på så sätt till sig det svenska språket.  

Det används mycket musik och sång vid olika traditioner och liknande. Alice nämner 

julfirande och luciatåg när föräldrar bjuds in. Där kan hon möjligtvis se en nackdel om en del 

barn kan känna sig otrygga eller utpekade, även om de jobbar för att inget är ett tvång. Lisa 

nämner också vikten av att jobba med begrepp. Hon berättar att de sjunger ”jag ser det snöar” 

och att för en del barn som inte har erfarenheter av snö, måste de jobba med detta också. Inte 

bara vad ordet heter på svenska. Lisa säger såhär: 

Flerspråkiga barn, en del har inte med det i ryggsäcken, de kan inte välja en vintersång. 

De måste få en förståelse för vad är vinter, och där gäller det att illustrera vad är vinter? 

Och vi tittar ute, och då förstår de att vi ska sjunga om vinter. 

My uttrycker vikten av att närma sig både det svenska språket och barnens modersmål. Hon 

säger att båda är lika viktiga. Hon säger dock att det främst är språkutvecklingen av det talade 

svenska språket som de använder, men att de också använder tecken och bilder för att 

förstärka detta. 

 

4.2 Vilka hinder och möjligheter ser förskollärarna?                                                  
 

4.2.1 Hinder                                                                                                                                                                 

My upplever några svårigheter med sång och musik som metod. En av dessa är att alla inte 

tycker om musik. Dilemmat uppstår då hur man möter alla barn som inte tycker om musik. 

Något annat som hon och Alice upplever är att kunna möta nivåskillnaden som finns i 

barngruppen. Alice berättar: 

Vi har upplevt det svårt att hitta en nivå i en stor samling, då har vi de barnen som ändå 

är femåringar, blivande skolbarn, som har mycket avancerade funderingar hur saker och 

ting fungerar, och ligger på en mycket högre nivå än de andra barnen som man i princip 

får hålla fram två föremål och förklara det här är ett äpple, det här är ett päron. 

Alice påpekar dock att hon ser att musiken kan ta dem en bit ifrån det dilemmat: ”Sång och 

musik lockar ju alla, och alla kan vara med. Alla kan göra det de kan, och utvecklas på sitt 

sätt.” Lisa menar att kunskapen brister, att det behövs mer. Hon ser möjligheter, men att det 

ställer krav på henne och hennes kollegor. Hon önskar stöd från någon som kan barnens 

modersmål och hjälp i vart man kan vända sig och hitta användbara saker att arbeta med, då 

hon känner att de inte räcker till eftersom det finns så mycket andra behov att ta hänsyn till 

också. 

Något som alla förskollärare uttrycker är sin egen begränsning. My berättar att barngruppen 

kan bli hämmad av att varken hon eller någon av de andra pedagogerna är så musikaliskt 

intresserade.  Stina berättar om hur tiden påverkar vad som hinns med under en dag, då det är 

både flera moment som ska hinnas med, samt att det är många barn. Tina berättar att 

erfarenhet av att sjunga och spela själv gör så att man blir mer säker i det. Hon uttrycker att 

osäkerhet kan göra att man inte riktigt vågar. ”Nu har jag jobbat så länge så nu sjunger jag 
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högt och ljudligt, kanske man inte gjorde i början” Även Eva lyfter fram att det kan bero på en 

själv, att det kan kännas obekvämt att sjunga, men att det bara är att koppla bort det. Ibland 

blir det tokigt, men det accepterar barnen. Det är bara att köra på, säger hon. Tina uttrycker 

också att hon tycker det är svårt när pedagogerna inte har kunskap i alla barnens 

modersmål.”Tyska och engelska är kanske lite lättare, men när det är arabiska, när du inte ens 

kan läsa det heller, då är det svårt” 

4.2.2 Möjligheter                                                                                                                                                        

Alla respondenter anser att det finns många möjligheter med att arbeta med sång och musik. 

My berättar om hur man kan använda instrument på olika sätt, och att man kan skapa 

instrument tillsammans med barnen. Hon lyfter också musiken i vardagen, genom att ta vid 

när barn upptäcker musik i bland annat rutinsituationer. My berättar om en matsituation som 

hon var med om: 

Det var ett barn som började plinga gaffeln i ketchupflaskan, i tillbringaren och glaset 

och började göra en liten melodi, och där hade man kunnat ta vid, men då kommer 

annat, det ska göras annat och det blir inte prioriterat. 

Alice berättar att hon ser oändligt mycket möjligheter, om hon tänker efter. Hon menar att de 

har använt musik som medel, men om man har mer fokus på musiken kan man utveckla det 

ännu mer. Hon lyfter också fram att använda sig av musik på flera språk, få in och arbeta mer 

med instrument och göra musikaler. Hon nämner också att hon ser sången och musiken som 

en inkörsport till att våga prata, att det lockar barnen till samtal: ”Man känner sig inte utpekad 

av att sitta och prata på samma sätt när alla sjunger samtidigt och tillsammans” 

Lisa berättar att hon ser obegränsat med möjligheter. En av möjligheterna hon ser är att 

samarbeta mer i huset, då det finns fler barn med samma språk på de andra avdelningarna. 

Hon nämner också att en avdelning har en teamboard, som skulle kunna användas för att spela 

upp olika sånger att lyssna på. Stina belyser fler språk än det talade svenska, som 

kroppsspråket, TAKK och att använda sig av föremål och bilder för att kommunicera. 

Möjligheter som hon ser är att glädjas tillsammans, och att få chansen att uttrycka sig i alla 

dessa språk. ”Glädje i att uttrycka de här olika språken som vi förmedlar.”  

Hon ser sång och musik som något som ger ”ringar på vattnet”, att det får barnen att skapa. 

Tina förklarar möjligheterna i att förtydliga och att barnen har lättare att förstå. Barnen tycker 

att det är roligt och fängslas av sång och musik. Hon påpekar även rytmen. Lisa menar att det 

är ett mycket bra sätt att nå alla barn, inte bara de flerspråkiga.  

Genom att illustrera och visa så får de en förståelse för vad man sjunger om. Man kan 

inte bara ta en sång och sjunga ”blinka lilla stjärna” Vad är en stjärna? Om jag inte 

upplevt eller kan ta i det så vet jag inte vad jag sjunger om. Måste få en inre bild. Det 

gagnar alla. 

Lisa lyfter aspekten delaktighet när hon berättar att de använder sång ibland när de leker. Hon 

ger gubben i lådan som exempel och berättar;  

Vi har en trälåda och leken nappar ju även de som inte kan orden, de vill gärna vara 

med. De är delaktiga om än de inte kan uttrycka orden direkt men de förstår innebörden 

i det man gör och det gör de också när vi sjunger, de har inte alla ord men de deltar så 
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gott de kan. Då är det bra när man tar rörelser, för alltid någonting kan man lära sig. 

Kan jag inte orden så kan jag klappa och vara delaktig på det sättet och då blir jag 

delaktig även om jag inte sjunger med.  

Eva ser sång och musik som en av vägarna till språkutveckling.  

Man ser det när man jobbar med stavelser till exempel, och rim. Man får som en viss 

rytm i kroppen, man ser att barnen, att det är lustfyllt att leka med språket. Vi blandar ju 

alltid… sång finns ju alltid med i våra samlingar, det bidrar med så mycket, man får det 

i kroppen om man så säger. 

Eva poängterar också att det inte alltid behöver vara någon som kan spela gitarr, till exempel, 

utan att det även går att låta på andra sätt, att det finns andra instrument som man kan få med. 

Hon poängterar upprepningar, att barn behöver höra upprepningar då det är så de lär sig.  
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5. Resultatanalys 

5.1 Hur arbetar förskollärarna med sång och musik?  
 

Alla respondenter arbetar med sång och musik i olika typer av samlingar, vilket är ett inslag 

som förekommer regelbundet. Flera respondenter berättar att de ibland har större samlingar, 

där flera avdelningar samlas för att till exempel sjunga tillsammans. Alice och Stina skiljer ut 

sig från de andra genom att också nämna andra sätt som sång och musik förekommer. Alice 

nämner att de har skapat ett rum med en scen, CD-spelare med mera, som ska fånga barnens 

intresse för musik, där de kan bjuda in till disco ibland och kan sjunga och lyssna på musik. 

Stina nämner hur hon använder musik vid bildskapande för att få igång samtal samt som 

lugnande effekt på morgonen. Det vanligaste är alltså samlingar där barn och pedagoger 

tillsammans sitter och sjunger. Samtliga respondenterna lyfter fram svenska som det språk 

som förekommer mest, men även lite engelska. En av respondenterna lyfter fram att andra 

språk än svenska förekommer vid sångsamlingarna. 

 

Något som alla respondenter lyfter fram i intervjuerna är hur musik och sång förstärker något. 

Fyra pedagoger framhäver instrumentens och rytmens betydelse för att få in orden och 

uppleva dem med kroppen. Alla respondenter berättar också att de använder sig av TAKK för 

att förstärka det de sjunger om. Alla nämner också att föremål och bilder används för att 

förtydliga vad det är de sjunger, eller ska sjunga om. Sånglådor är något som flera 

respondenter berättar om och som förekommer under samlingarna. Även sångpåse nämns av 

en respondent. Dessa används av samtliga för att förtydliga vad det är som ska sjungas. En av 

respondenterna nämner också att de har sånglådor som är tillgängliga för barnen, och att de 

kan sitta och sjunga när de känner för det.  Vygotskij (Sandberg, 2006) lyfter fram artefakter 

eller verktyg som en viktig del som stöd för lärande. Hajer (2003) poängterar också stöd för 

samtal, då det är viktigt i interaktionen att barnen har möjlighet att kunna delta i olika 

sammanhang. Hon menar också att förväntningar på barnen, att de ska vara delaktiga, är 

viktiga, vilket förskollärarna också visar på genom att använda sig av olika sätt att hjälpa 

barnen till att både kunna interagera men också förstå. 

 

5.1.1 Tematiskt arbete                                                                                                                                             

Alla respondenter berättar att sång och musik är något som förekommer som en del i deras 

tematiska arbete. Detta är något som forskning visar är viktigt för utvecklingen av språket. 

Hajer (2003) skriver om meningsfullhet, vilket skapas genom att koppla språkutvecklingen till 

vardagslivet. Flera respondenter berättar att de arbetar med Sagans värld och att sångerna 

finns med för att förstärka något av det de berättar om. My berättar att de jobbar med att få till 

sig sagan på olika sätt och att begrepp och förståelse tränas genom att jobba med det på olika 

sätt. De andra respondenterna lyfter också fram att de väljer sånger och ramsor efter det tema 

de jobbar med. Detta visar också vad Hajer (2003) skriver om att koppla ihop språkutveckling 

och kunskapsutveckling till en helhet där båda hjälper till att utveckla varandra. Även 

Axelsson och Magnusson (2012) lyfter Thomas och Colliers studie (1997, 2002) i vilken de 
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påtalar vikten av att inlärare av andraspråket behöver utveckla både kunskap och språk 

samtidigt för att kunna hänga med jämnåriga förstaspråkare i deras utveckling. 

5.1.2 Förstärkning                                                                                                                                                     

Flera respondenter nämner rytmen och hur de arbetar med kroppen och/eller instrument för att 

jobba med detta. Flera av dem belyser vikten av att förkroppsliga orden så att det känns i 

kroppen, att det är ännu ett sätt att ta till sig språket än att bara lyssna och se. Detta är något 

som även Westerlund (2009) poängterar, då hon beskriver hur språkträdet växer sig större 

med hjälp av människans olika sinnen. Även läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 

2011) förespråkar att olika uttrycksformer ska ta plats. En av respondenterna belyser hur 

rytmen och melodin får ett barn, som inte kan svenska, att sjunga med efter att ha hört sången 

några gånger. 

Något annat som alla respondenter berättar om är TAKK. Detta används för att förstärka ord 

och begrepp i det som de sjunger om. Respondenterna nämner att det är mer vanligt att 

använda detta vid samlingar än vid andra tillfällen. En respondent berättar att de använder 

TAKK för de barn som inte har någon svenska alls, att det används när det finns behov av det. 

Även bilder och föremål nämns av samtliga respondenter som vanligt för att förstärka språket. 

Ehrlin (2012) visar också genom sin studie att kroppsspråk och bilder samt annan 

kommunikation förstärker de begrepp som används. 

5.1.3 Språkutveckling                                                                                                                                              

Innehållet i sångsamlingarna varierar hos alla respondenter, men alla lyfter språket som ett av 

syftena. En respondent betonar också mångfalden som en aspekt, att lyfta fram att det finns 

fler språk än det svenska. Hon belyser att hon tycker att det är viktigt både med modersmålet 

och svenska. Mångfalden samt användningen av modersmålet understryks av flera forskare 

(Axelsson & Magnusson, 2012; Svensson 2012; Skans 2011). Ändå är det främst svenska 

språket som fokuseras hos alla respondenter när de jobbar med sång och musik. Det handlar 

om att lyfta begrepp och att synliggöra dem på olika sätt, genom de förstärkningar som jag 

nämnt tidigare i texten. 

5.2 Vilka hinder och möjligheter ser förskollärarna? 

5.2.1 Hinder 

Något som alla respondenter var överens om var sina egna begränsningar. En pedagog 

menade att intresset för musik inte var så stort bland personalen, och att det påverkar 

barngruppen. På samma spår är två andra pedagoger som påpekar osäkerhet för att sjunga 

eller spela, samtidigt som de lyfter fram att de vågar mer nu efter att ha gjort det i så många 

år, men att det såg annorlunda ut i början. Flera pedagoger nämner begränsningen i att inte 

kunna alla barns modersmål. Även tiden är en faktor som många pedagoger har gemensamt. 

De lyfter att det är många barn, samt många moment som ska hinnas med på en dag. Två 

pedagoger lyfter dilemmat att möta alla barn, både intressemässigt men också 

kunskapsmässigt. En av dem påpekar dock att sång och musik ändå är en väg som tar dem 

ifrån dilemmat, då alla kan vara delaktiga på olika sätt. 
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5.2.2 Möjligheter 

Alla pedagoger uttrycker att de ser många möjligheter med att arbeta med sång och 

musik.Flera lyfter fram att det lockar alla barn och att alla kan vara med, efter sina egna 

förmågor. På så sätt är det ett bra sätt att nå alla barn. En pedagog uttrycker glädjen av sång 

och musik som en drivkraft att skapa. Språkutveckling är också en möjlighet som nämns, men 

är inte något som kommer från alla pedagoger, även om de tidigare har nämnt 

språkutvecklingen som ett syfte med sång och musik. En annan möjlighet som nämns är att 

använda musiken på flera språk, samt samarbete över avdelningarna för att fler barn med 

samma modersmål kan träffas.  

5.3 Sammanfattning av resultat och analys 

Sammanfattningsvis ser vi att den vanligaste formen av sång- och musikaktiviteter är 

sångsamlingar i olika barngrupper. I dessa aktiviteter förekommer det flera olika redskap som 

används för att förstärka någon del av språket. Det är ord, föremål, bilder, TAKK som 

förstärker begrepp, men också kroppen (som att klappa takten) instrument samt rösten för att 

förstärka rytm och språkljud. De sånger eller ramsor som pedagogerna använder sig av, 

använder de flera gånger för att de ska bli bekanta för barnen. Andra aktiviteter där sång och 

musik förekommer är vid temadagar och även vid bland annat bildskapande. Det vanligaste är 

att sång- och musikaktiviteter är kopplade till det tematiska arbete som förekommer på 

avdelningen. På så sätt arbetar de med ett tema på många olika sätt, där musiken kommer in 

som ett av dessa. 

Språkutvecklingen är det främsta syftet till att använda sång och musik i olika aktiviteter. 

Främst det svenska språket, även om det förekommer en del engelska. Några pedagoger 

använder sig av ord som de kan på de modersmål som finns representerade i barngruppen. 

Men huvudmålet är språkutveckling av det svenska språket.  

Det största hindret är pedagogernas egna begränsningar och kunskaper kring musik, samt 

kunskaper kring barnens modersmål. Pedagogerna lyfter fram att det är en svår uppgift och att 

de saknar någon som kan hjälpa och stötta i hur man kan arbeta med alla barn. Tiden och 

pedagogernas övriga uppdrag är också en aspekt som påverkar detta. Några pedagoger 

betonar också nivåskillnaden bland barnen, att det uppstår ett dilemma att i en gemensam 

aktivitet möta alla barn där de befinner sig. Samtidigt lyfter respondenterna möjligheterna i 

detta som sången och musiken ger dem. Det finns många olika sätt för barnen att kunna delta i 

sång- och musikaktiviteter. Det lyfts också fram att mer aktivt användande av musiken skulle 

kunna utveckla arbetet ännu mer. 
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6. Diskussion 

 
Under detta avsnitt problematiseras först metoden av denna studie. Därefter kommer resultatet 

av studien att diskuteras och problematiseras. Avslutningsvis presenteras slutsatser samt 

fortsatt forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Reliabilitet och validitet                                                                                                                           

Reliabilitet och validitet handlar, enligt Bryman (2011), om tillförlitlighet samt giltighet av 

studien. Tillförlitligheten handlar om studien skulle få samma resultat om man använde 

samma metod och genomförde den en gång till. Giltigheten kan bland annat handla om 

huruvida resultatet representerar urvalsgruppen och därmed kan generaliseras till denna.  

Reliabiliteten är svår att mäta i en kvalitativ studie enligt Bryman (2011). Dels påverkas 

resultatet av mina tolkningar av respondenternas svar, och dels kan även respondenterna 

påverkats av mig vid intervjutillfället. De kan ha svarat efter vad de tror att jag var ute efter 

för svar. Jag har använt mig av inspelning av intervjuerna samt öppna frågor för att öka 

reliabiliteten, på så sätt har jag försökt släppa fram respondentens egna tankar utan att påverka 

för mycket med specifika frågor. Inspelningarna har också ökat reliabiliteten då jag har 

kunnat gå tillbaka flera gånger och lyssna på intervjuerna igen. Även om Bryman (ibid) anser 

att transkribering av intervjuer är mycket tidskrävande, anser jag att det har varit värt den 

tiden samt att det har gjort att jag gått igenom intervjuerna väldigt noga. Däremot har 

intervjuaren alltid en påverkan på resultatet, beroende på hur frågor ställs och vilka frågor 

man väljer. 

Urvalet jag gjorde styrdes av att respondenterna skulle arbeta i en förskolegrupp med 

flerspråkiga barn. Jag valde också att intervjua två förskollärare på tre olika avdelningar. Jag 

tror att spridningen hade blivit större om jag hade intervjuat en pedagog på sex olika 

avdelningar och förskolor, men min tanke var att få två olika perspektiv från en och samma 

avdelning samtidigt som jag var styrd till att det i grupperna fanns flerspråkiga barn. Även om 

min studie var utspridd över fler förskolor så är inte resultatet av min studie generaliserbar 

utan visar vad denna grupp respondenter svarade och min tolkning av deras svar vid detta 

tillfälle.  

När det gäller validiteten av studien är den således inte generaliserbar utan den gäller den 

grupp och det tillfälle som studien genomfördes på. Urvalet var styrt efter en kommun och är 

väldigt få för att kunna generaliseras till alla förskollärare. Däremot har syftet med studien 

blivit uppfyllt, då intervjuerna med förskollärarna gav mig svaren på deras erfarenheter kring 

arbete med sång och musik som metod för att främja alla barns språkutveckling i en förskola 

med flerspråkiga barn. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med min studie var att ta reda på förskollärares erfarenheter kring arbete med sång och 

musik som metod för att främja alla barns språkutveckling i en förskola med flerspråkiga 

barn. Jag anser att det resultat som jag har fått fram genom mina intervjuer har motsvarat detta 

syfte. 

I min studie arbetar alla respondenter i samma kommun. Det kan vara en anledning till att det, 

i det stora hela, var ganska lika berättelser när det gäller hur de arbetar samt vilka möjligheter 

och svårigheter som de stöter på i vardagen. Den skillnad som pedagogerna visade var bland 

annat på dilemmat med nivåskillnader under samlingar med alla barnen, vilket uttrycktes av 

pedagoger som arbetade på avdelningar med äldre barn. Inga av avdelningarna arbetade 

specifikt med sång och musik i fokus, utan det var en del av det övriga arbetet i förskolan. Av 

den anledningen var det extra intressant att ta del av pedagogernas tankar kring sång och 

musik och vilka möjligheter och även svårigheter som de upplever med denna metod, för att 

på så vis lyfta denna del av det pedagogiska arbetet lite mer. 

Frågan om hur pedagogerna arbetar med sång och musik visar på att det arbetas på liknande 

sätt på de olika avdelningarna och att pedagogerna har liknande syfte med de situationer som 

sången och musiken finns med i förskolans aktiviteter. Främst har det varit genom 

sångsamlingar. Där har barn och pedagoger samlats för att tillsammans sjunga olika sånger, 

som ofta har varit kopplade till olika teman som de arbetar med på förskolan. 

Sångsamlingarna har handlat om att lyssna på ljud, rytm och att använda kroppen för att 

gestalta begrepp. Även bilder, föremål och TAKK har förekommit på avdelningarna som stöd 

för språkutvecklingen och begreppsförståelsen. Förutom språkutveckling ser pedagogerna fler 

fördelar med sång och musik, nämligen att det skapar glädje och delaktighet bland barnen 

genom att det finns flera sätt att kommunicera och delta på även om man inte kan språket. 

Sångsamlingarna är det vanligaste som alla pedagoger berättar om, men musik förekommer 

på andra sätt också. En pedagog förklarar hur musik används tillsammans vid bildskapande, 

och att de samtalar kring det barnen skapar. Alice nämner hur de har tagit tillvara på 

musikintresset bland sina barn och har skapat ett rum med en scen och andra saker som kan 

behövas för att leka disco. På så sätt byggs ett meningsfullt sammanhang kring begreppet 

disco, där flera begrepp sätts in i dess kontext.  

När det gäller hinder och möjligheter kring arbetet med detta har pedagogerna också ganska 

enade svar. Hindren eller svårigheterna ligger i att förskollärarna upplever att de inte har 

tillräcklig kunskap kring alla barns modersmål, och att de önskar stöd från någon som kan de 

språk som finns representerade, men också hjälp att få tips på arbetssätt.  Begränsningar hos 

pedagogerna själva är också något som ses som ett hinder för alla pedagoger, att både 

kunskap och mod till att testa saker inom musik kan saknas ibland. Även nivåskillnader i 

språkutvecklingen lyfts fram, då de upplever det problematiskt att hitta en jämn nivå bland 

alla barn. En del behöver utveckla ett helt nytt språk och andra har redan språket och behöver 

utmanas mer kunskaps- och/eller ämnesmässigt. En möjlighet som lyfts fram är dock att 

musiken och sången även kan ses som ett bra medel att möta olika nivåer, då alla barn kan 

vara med fast på olika sätt. Både läroplanen, Lpfö98 (Skolverket, 2011) och Heister Trygg 
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(2004) lyfter fram olika sorters kommunikation. Denna delaktighet som uppstår vid 

användandet av flera kommunikationsformer lyfts fram på olika sätt hos pedagogerna. En av 

pedagogerna, Stina, ser möjligheter i att få chansen att uttrycka sig i de olika 

kommunikationssätt som även kroppspåk och bilder är. Hon menar också att detta skapar en 

vilja att kommunicera hos barnen, att prata om konst. 

Min tolkning i det stora hela är att fokus ligger på att använda musik för att stödja barnens 

språkutveckling på olika sätt. Dels för att fler sinnen ska stimuleras men också för att det ska 

skapa motivation och glädje, att det är något lustfyllt. Det ses också som ett sätt där alla barn 

kan vara delaktiga, trots de olika nivåer som barnen i barngrupperna befinner sig på. Skans 

(2011) visar på att det är viktigt att koppla lärandet till det verkliga livet för att få en 

förankring och att utgå från barnens erfarenheter, det de känner till, samtidigt som språket bör 

breddas ytterligare.  

Min tolkning är att musiken i sig själv inte är det viktigaste för pedagogerna, utan de olika 

kommunikationsformerna som framkommer automatiskt vid musik- eller sångaktiviteterna. 

Musiken skapar en effekt, att röra på sig, att lyssna samt använda sin röst. Wallerstedt, 

Lagerlöf och Pramling (2014) beskriver lyssnandets roll både för barn samt pedagog vid 

musikundervisning. Att det krävs att urskilja varianter för barnet för att utvecklas men också 

att pedagogen behöver lyssna efter var stöd behöver sättas in för att denna utveckling ska ske. 

Wallerstedt et al. poängterar också redskapens betydelse i utvecklingen och lärandet. Både 

samspelet mellan pedagoger och barn samt olika redskap är aspekter som Vygotskij 

(Strandberg, 2006) lägger stor vikt vid. I det sociokulturella perspektiv som han förespråkar 

poängteras den proximala utvecklingszonen där barnet tillsammans med någon annan kan 

klara av mer än vad det behärskar på egen hand. Detta förhållningssätt anser jag att 

pedagogerna uttrycker när de förklarar hur bland annat sångsamlingar får barn att bli delaktiga 

efter sin egen förmåga. I de samlingar där flera avdelningar har sångstunder tillsammans 

blandas både olika åldrar bland barnen, men också olika kunskaper och erfarenheter, vilket 

bidrar till det lärande och utveckling som Vygotskij talar om. Att pedagogerna använder sig 

av olika redskap som bilder, kroppsspråk, föremål, TAKK, sång och musik som hjälp för att 

förtydliga begrepp och för att kunna delta i den kommunikation som sker är också en aspekt i 

detta förhållningssätt. Genom dessa samlingar kan barnen också använda sig av flera sinnen 

genom att se, lyssna och känna det som de sjunger om. Heister Trygg (2004) lyfter fram att en 

av TAKKs fördelar är att det stimulerar andra sinnen än vanligt tal, och en kombination av 

olika sinnen blir en hjälp att kunna förstå till exempel ett begrepp på flera olika sätt. Sångens 

och musikens roll handlar också om att förstärka en känsla. Flera pedagoger poängterar 

rytmen och att sång och musik bidrar till att känna det som sjungs i hela kroppen. 

Sångerna sjungs även vid flera tillfällen så att barnen blir bekanta med dem. Till skillnad från 

när man sitter och samtalar finns det möjlighet till att vara delaktig på flera sätt, som i melodi, 

ord, rörelse, tecken och bilder. Tillsammans kan barnen dela något gemensamt fast på olika 

sätt. På samma sätt som olika kommunikationsformer används, kan olika begrepp användas 

på de modersmål som representeras i barngruppen. Språkutvecklingen integreras med olika 

ämnen, teman och skulle också kunna integreras med fler språk. Det kräver dock att 
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personalen får mer stöd och hjälp i att finna lösningar på dessa problem som uppstår när 

kunskaper kring alla barns modersmål inte finns. 

Ämnesintegrering, som alla pedagogerna lyfter fram, poängterar forskare (Axelsson och 

Magnusson, 2012) som viktigt för barnet i utveckling av språket. Det är viktigt att inte 

separera ämnesutveckling från språkutvecklingen.  Läroplanen för förskolan, Lpfö98 

(Skolverket, 2011) betonar alla barns lärande och utveckling. Med tanke på att språk, kultur 

och identitet hänger samman är det viktigt att ta alla dessa delar i beaktande i en barngrupp. 

Attityder till språk har betydelse för språkutvecklingen (Svensson, 2012) och hur barnet tar 

till sig ett språk, och förskolan ska se till allas lika värde enligt läroplanen, där varje individ 

ska respekteras. Det uppstår ett dilemma för pedagogerna att bemöta alla barn i en förskola 

med så många olika språk och kulturer representerade. När kunskap och kompetenser inte 

räcker till tycker jag mig se att musik- och sångaktiviteterna, som pedagogerna berättar om, är 

en bra mötesplats för dessa olikheter att mötas och bilda något nytt. Med tanke på 

ämnesintegreringen i förskolornas arbete med att arbeta tematiskt ser jag bara fördelar att låta 

sång och musik ta mer plats i pedagogernas arbete med barnens språkutveckling samt 

identitetsskapande. 

Två förskolor upplevde att det fanns en nivåskillnad bland barnen, och dessa avdelningar 

bestod av barn mellan 3-5 år, alltså äldre förskolebarn. Yngre barn har inte kommit lika långt i 

språkutvecklingen som äldre barn, och därför är det mer vanligt att äldre barn med annat 

modersmål än svenska inte har kommit lika långt i sin andraspråksutveckling som jämnåriga 

barn i sin språkutveckling. Därför kan skillnaden i små- respektive storbarnsgrupper vara 

större. Ju mer ett barn utvecklar sitt språk, desto mindre använder det sig av kompletterande 

språk som exempelvis kroppsspråk och TAKK, eftersom det talade språket blir dominant. 

Flera pedagoger uttrycker också att de använder TAKK när de har fler barn med annat 

modersmål än svenska, att de använt det mer tidigare när dessa barn var fler än i dagsläget. 

Heister Trygg (2004) påpekar att alternativa kommunikationsformer ska varieras då olika 

former stimulerar olika sinnen. Westerlund (2009) förklarar hur det verbala språket kommer 

senare än det icke-verbala, vilket Heister Trygg (2004) poängterar är en fördel att stimulera 

redan från början. Vygotskijs tankar om den proximala utvecklingszonen (Strandberg, 2006) 

att omgivningen, som kan mer än barnet klarar av på egen hand, kan stötta barnet att gå ett 

steg längre. Genom att använda olika kommunikationsformer och olika sinnen kan man därför 

hjälpa och stötta barnen till att klara mer. Heister Trygg (2004) menar också på att talet kräver 

en finare motorik än vad TAKK kräver, vilket innebär att det inte enbart gynnar barn med 

annat modersmål än svenska i språkutvecklingen utan även yngre barn som inte utvecklat talet 

så mycket ännu, eller som har svårt med motoriken allmänt.  

Med tanke på det sociokulturella perspektivet där stöd och interaktion ses som en tillgång i 

utvecklingen och lärandet, anser jag också att nivåskillnader kan ses som en tillgång på 

samma sätt. En naturligt stöttande språklig miljö där olika kommunikationssätt samt språk är 

ett naturligt inslag oavsett vilka barn som barngruppen består av gynnar alla.  

Alla pedagoger uttrycker svårigheterna i att inte kunna barnens modersmål, och att det därför 

främst är svenska som används. Forskning (Svensson, 2012) visar hur viktigt modersmålet är 
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för språkutvecklingen och även enligt skollagen (SFS2010:800) ska barnets modersmål få 

möjlighet att stimuleras inom förskolan. 

6.2.2 Implikationer för mig själv och för verksamheten 

Arbetet med den här studien har gett mig många bra idéer om hur sång och musik stärker 

språkutvecklingen, samt olika sätt hur man kan arbeta med detta ämne som jag kommer ha 

nytta av i mitt framtida yrke. Min uppfattning är att det förekommer mycket bra arbete kring 

detta men att det också finns områden som kan förbättras samt utvecklas, vilket pedagogerna 

själva också uttrycker. Jag kommer att ta med mig deras tankar och reflektioner i mitt 

framtida yrke som förskollärare där jag hoppas kunna se och leva efter de möjligheter som 

finns. Det förekommer många olika kommunikationsformer i barngrupperna som 

pedagogerna i min studie arbetar med, men min tolkning är att det saknas kommunikation på 

modersmål för de barn med annat modersmål än svenska. Även om pedagogerna integrerar 

barns modersmål efter deras egen förmåga och kunskap, hamnar barn med modersmål som 

ingen av pedagogerna känner till utanför. Skans (2011) nämner att användande av språk 

medför en acceptans av dessa, och Svensson (2012) belyser betydelsen av modersmålets 

status för språkutvecklingen. Denna skillnad ser jag också i mitt resultat då pedagogerna 

uttrycker att det främst är svenska som förekommer på avdelningarna, även om vissa ord på 

andra språk förekommer beroende på kunskap hos pedagogerna. Detta är ett dilemma och en 

kunskap som jag kommer att ta med mig i mitt framtida yrke. Det är omöjligt för en pedagog 

att kunna alla språk som kan komma att representeras i en barngrupp, men det gör skillnad i 

hur man bemöter detta. Jag anser att Sikelej sa kamelen (Farago, 2008) är ett bra initiativ till 

att belysa de språk som finns representerade i en barngrupp. På samma sätt som barn med 

annat modersmål får lära sig en ny sång kan också pedagoger och barn med svenska som 

modersmål få lära sig en sång på något av de andra barnens modersmål. Med hjälp av denna 

bok och tillhörande CD-skiva kan man lättare belysa mångfalden i barngruppen även om 

kunskapen kring språket inte finns hos pedagogerna.  

6.3 Slutsatser 

Det har varit intressant att se hur sång och musik bidrar till språkutveckling på många olika 

sätt. Min erfarenhet sedan tidigare var att musik ses som just enbart något som ger glädje, 

något roligt. Det var därför väldigt intressant att få ta del av respondenternas tankar och 

reflektioner kring många fler aspekter än enbart glädje. Jag tror att det är lätt att glömma bort 

sångens och musikens effekt på lärandet och vilka bra förutsättningar dessa ger, att det många 

gånger ses som en del i något annat. 

Det som framkommit av resultatet är att sång och musik förekommer i det integrerade arbetet 

på avdelningarna och att det används fler kommunikationssätt än talet vid dessa aktiviteter. 

Det förekommer naturligt olika sätt att förstärka olika begrepp, vilket bidrar till utvecklingen 

av språket för alla barn oavsett modersmål eller exempelvis ålder. Med tanke på 

flerspråkigheten uppstår det ett problem när kunskap kring barnens modersmål brister, men att 

pedagogerna ändå ser möjligheter i sången och musiken som kan ta dem en bit ifrån dessa 

svårigheter. Slutsatser av detta är att sång och musikaktiviteter bidrar med en sociokulturellt 

stöttande miljö för barnen, vilket innebär att samspel och hjälpmedel är en aspekt av 
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förstärkning av lärande och utveckling. Det visar också att kunskap och stöd för pedagogerna 

själva är något som efterfrågas, för att kunna bidra ännu mer till denna stöttande miljön för 

alla barn.  

6.4 Förslag på fortsatt forskning 

 

Som fortsatt forskning skulle det vara intressant att studera olika metoder att arbeta med sång 

och musik i språkutvecklande syfte för att se vilken effekt det kan ha. Även att studera sång 

och musik som språkutvecklande metod ur ett annat perspektiv än pedagogernas, kanske 

barnens.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Information om person och verksamhet 

 

Vilken utbildning har du? 

Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

Hur många förskollärare/barnskötare arbetar på avdelningen? 

Hur många barn består barngruppen av? 

Vilka åldrar finns representerade i barngruppen? 

Hur många är flerspråkiga? 

Vilka språk används dagligen i er verksamhet? 

 

Språkutveckling med sång och musik som metod 

 

Berätta om hur er verksamhet använt sång och musik som metod vid arbete med 

språkutveckling? 

Vad har syftet varit med de olika sätt ni använt? 

Hur har detta fungerat? 

Vilka möjligheter anser du det har varit att arbeta med sång och musik för att stimulera 

språkutvecklingen för alla barn? 

Vilka hinder anser du att du har stött på med att arbeta med sång och musik som metod? 

 

  



 
 

Bilaga 2 

 

Informationsbrev 
 
Under höstterminen skriver jag mitt examensarbete på förskollärarutbildningen, där jag valt 

att fördjupa mig inom ämnet flerspråkighet.  

 

Syftet med examensarbetet är att ta reda på förskollärares erfarenheterkring arbete med sång 

och musik som metod för att främja alla barns språkutveckling i en flerspråkig förskola. Jag 

vore mycket tacksam om du skulle kunna ge mig möjligheten att få intervjua dig angående 

dina erfarenheter och tankar kring arbete med sång, musik och flerspråkighet. 

 
I min studie måste jag uppfylla några etiska punkter. Intervjun är helt frivillig och anonym. 

När du vill, under arbetets gång har du rätt att avbryta deltagandet. Ditt namn kommer att vara 

fingerat. 

 
Det skulle underlätta för mig om jag fick ljudinspela intervjutillfället. Ingen annan än jag själv 

kommer att lyssna på inspelningen och du som informant har full anonymitet. 

 
Jag ser fram emot och är tacksam över om jag kunde få möjligheten att göra en intervju med 

dig.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

 
Anna Kapanen Olsson 

 


