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Sammanfattning 

Det har visat sig finnas en brist av bra och lättillgängliga hemsidor inriktade på förskolan 

som erbjuder text, ljudmaterial och rörelser för sånger på andra språk än svenska. Detta 

arbete beskriver processen kring skapandet av en hemsida som stöd för pedagoger i 

förskolans användning av sång i sitt arbete med barn som har andra modersmål än svenska. 

Målet med detta arbete är att skapa en hemsida som erbjuder sång, text, översättning och 

rörelser för barnsånger på finska och engelska. Utgångspunkten för detta arbete är en 

sociokulturell syn på lärande där lärandet anses ske genom interaktion och språk och vara 

ett redskap för lärande. Valet att använda internet som plattform för att skapa ett 

hjälpmedel med fokus på sånger på olika språk grundades i att nästan alla i dagens 

samhälle använder internet. Genom att skapa en hemsida kan så många pedagoger som 

möjligt på förskolor nå denna produkt. Hemsidan skapades med hjälp av webbtjänsten 

Weebly. På hemsidan publicerades sex st. sånger på engelska respektive finska som 

spelades in med ljud och rörelser. Sångerna valdes utifrån att de inte var 

upphovsrättsskyddade och att de var omtyckta av barn. Sångtexter och svenska 

översättningar publicerades på hemsidan. Hemsidan utvärderades av tre pedagoger som var 

positiva och alla sa att de skulle använda sig av hemsidan inom den närmaste framtiden. 

De ansåg att hemsidan var rolig, tydlig och stilren, att den var informativ och lätt att 

använda. Ett möjligt utvecklingsområde för detta arbete är att utöka hemsidan till att 

inkludera sånger på fler språk. 

 

Nyckelord: Förskola, sång, modersmål, hemsida 
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1. Inledning 

Musik och sång används ofta i svenska förskolor. Ibland används det som ett medel för barns 

lärande av kunskap inom andra ämnen och ibland används det för att skapa en känsla av 

gemenskap inom barngruppen (Anne Kultti, 2013, s. 1956). Den vanligaste anledningen jag 

stött på är att både pedagoger och barn tycker att det är roligt med sång och musik. Att 

använda sånger på andra språk är ett sätt att få barn med andra modersmål att känna sig 

inkluderade, uppmärksammade och uppmuntrade liksom ett sätt att få barnen att känna att 

deras kultur är viktig (Anne Kultti, 2012, s. 178). Men den bristande kunskapen kring sånger 

på andra språk som jag uppmärksammat på förskolor i Uppsala och Stockholm begränsar 

användningen av barns modersmål inom sång i onödan. Syftet med detta arbete är därför att 

skapa en hemsida som stöd för förskollärares användande av sång i sitt arbete med barn som 

har andra modersmål än svenska.  

 

Med denna hemsida hoppas jag öka möjligheten för pedagoger att använda sig av sånger på 

olika språk och att skapa ett inkluderande klimat för barn med andra modersmål än svenska 

på förskolor. Denna rapport beskriver hela skapandeprocessen från idé till utvärdering.  

 

2. Bakgrund 

I Skolverkets stödmaterial ”Flera språk i förskolan” nämns det att nästan vart femte 

förskolebarn dagligen använder sig av fler än ett språk (Skolverket, 2013a, s. 4). Om man 

utgår från Skolverkets statistik kring barn med annat modersmål än svenska är denna siffra 

ännu högre, nämligen 21,8 % av det totala antalet inskrivna barn i förskolan (Skolverket, 

2013b). Från detta kan slutsatsen dras att modersmål är en faktor som påverkar många barn 

i de svenska förskolorna och att det därför är något som det bör läggas stor vikt vid.  

 

Det står skrivet i skollagen att ”Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål 

än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.” 

(Skolverket, 2010:800, kap 8, 10 §). Utöver detta nämns vikten av att stödja barns 

modersmål på flera ställen i förskolans läroplan. Bland annat poängteras sambandet mellan 

språk och identitetsutveckling, språk och lärande och att stor vikt därmed ska läggas på att 

stimulera varje barns språkutveckling. Det nämns att genom utveckling av sitt modersmål 

får barn med utländsk bakgrund bättre möjligheter att utveckla sin svenska såväl som sina 

kunskaper inom andra områden (Lpfö 98, rev 2016, s. 7). Det står även skrivet att förskolan 
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ska sträva efter att alla barn med annat modersmål än svenska utvecklar sin förmåga att 

kommunicera på både sitt modersmål och svenska samt utvecklar sin kulturella identitet 

(Lpfö 98, rev 2016, s. 9-10).  

 

Viktiga faktorer i arbetet med flerspråkighet i förskolan är personalens förhållningssätt och 

kunskaper om hur man kan stödja barn med annat modersmål och deras språkutveckling. 

Det är viktigt att försöka visa barnet att dess kunskap inom olika språk är en tillgång samt 

att vara öppen till, stödja och uppmuntra dess användning av både svenska och modersmålet. 

(Skolverket, 2013a, s. 4). Skapande och kommunikation genom sång och musik framhävs i 

läroplanen som metoder att använda för att främja barns utveckling och lärande (Lpfö 98, 

rev 2016, s. 7). Anne Kultti (2013, s. 1956) menar att aktiviteter som inkluderar sjungande 

kan stödja barns språkutveckling och även skapa en känsla av gemenskap (a.a. s. 1956). Hon 

påpekar att sång är en regelbunden och ständigt återkommande del av förskolans vardag, 

men att det finns en skillnad i hur ofta dessa aktiviteter genomförs, på vissa förskolor sjungs 

det dagligen och på andra kan det vara någon gång i veckan (a.a. s. 1961). 

 

Kultti (2012) skriver även att deltagande i en sångsamling kan ske på olika sätt och att det 

inte alltid krävs språkligt deltagande, bl.a. ses gester och observation som giltiga sätt att delta 

(a.a. s. 169). Detta innebär enligt henne ett utjämnande av villkoren för deltagande och att 

skillnader i språkliga kunskaper inte behöver utgöra ett hinder för deltagande (a.a. s. 172). 

Konstantina Toumpaniari et al. (2015, s. 445) framhäver hur forskning visar att fysiska 

aktiviteter med både grovmotoriska och finmotoriska rörelser har en positiv inverkan på 

lärande och kan leda till bättre kognitiva funktioner. Detta stödjer användandet av gester i 

sånger på förskolan. 

 

Valet att använda internet som plattform för att skapa ett hjälpmedel med fokus på sånger på 

olika språk togs då nästan alla i dagens samhälle använder internet. År 2015 hade 93 % av 

Sveriges befolkning tillgång till internet och 80 % av befolkningen använde internet dagligen 

(Olle Findahl och Pamela Davidsson, 2015, s. 8-9). Med detta i åtanke kan slutsatsen att 

internet är den mest lättillgängliga och använda resursen dras. Genom att skapa en hemsida 

kan så många pedagoger på förskolor som möjligt nå denna produkt. En hemsida är även 

praktisk då det är relativt enkelt att efter hand uppdatera innehållet med bland annat fler 

sånger på olika språk. 
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2.1 Problemställning och Syfte 

Problemet är att det finns en brist av bra och lättillgängliga hemsidor inriktade på förskolan 

som erbjuder text, ljudmaterial och rörelser för sånger på andra språk. 

 

Syftet med detta självständiga arbete är att skapa en hemsida som erbjuder en samling av 

lättillgängliga och användbara sånger som stöd för förskollärare för att lättare skapa 

gemenskap och inkluderande miljöer för barn med andra modersmål. 

 

2.2 Omvärldsanalys 

För att undersöka tillgången till material kring sånger på andra språk för förskolor har 

sökorden ”Sånger på andra språk förskola”, ”Sång modersmål förskola” samt ”Barnsånger 

på andra språk” använts på Google. Dessa sökningar gav få användbara resultat och av de 

första 20 resultaten på varje sökning var det sammanlagt tre sidor med sångtexter på olika 

språk varav en endast innehöll kristna sånger samt en kort Youtube spellista med sånger på 

varierande språk (se bilaga 1). Det fanns inga hemsidor med både melodi och text. 

 

Genom att söka efter sånger på finska med sökorden ”finska barnsånger” var de första två 

resultaten Youtube spellistor, men sångerna hade varken text, översättning eller rörelser (se 

bilaga 1). Även sökorden ”finska förskola sång” användes där resultaten till största delen var 

relaterade till finsktalande förskolor och resterande var artiklar och forskningsarbeten.  

Med sökorden ”engelska barnsånger” samt ”engelska förskola sång” kom liknande resultat 

fram. 

 

Modersmålsenheten på Skolverkets hemsida hade länkar till hemsidor med sånger på olika 

språk (se bilaga 1). Däremot fungerade inte alla länkar och det kostade pengar för att få 

tillgång till hela sångerna.  

 

2.3 Avgränsningar 

På grund av den begränsade tid tillgänglig för detta arbete togs beslutet att endast använda 

finska och engelska sånger på hemsidan. Detta beslut togs då det tar tid att välja ut, filma 

och skriva om varje sång. Hade arbetet sträckt sig över en längre tidsperiod hade sånger på 

fler språk inkluderats.  
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3. Teoretisk utgångspunkt 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Detta examensarbete utgår från en sociokulturell syn på lärande. Det innebär att barns 

kunskaper och förmågor utvecklas inom de miljöer de befinner sig i samt genom den 

kommunikationen med vuxna och andra barn de tar del av (Kultti, 2013, s. 1955). 

Läroplanen för förskolan kan ses ur en sociokulturell syn på barns utveckling. Inom denna 

syn ses utveckling av språket som ett redskap för lärande och hur barn använder språket ses 

som centralt (Skolverket, 2013a, s. 20). Kultti (2012, s. 18) förklarar hur barn kommer i 

kontakt med en mångfald av olika kunskaper, färdigheter och sätt att förstå sin omvärld 

genom interaktion med vuxna och andra barn. Hon anser att barnens handlande måste ses i 

sitt sammanhang, att det sker i en specifik social, kulturell och historisk kontext samt inom 

en viss social praktik och i en viss aktivitet (a.a. s. 21).  Kultti hävdar även att inom de sociala 

praktiker som finns i förskolan skapas föreställningar, regler och rutiner. Detta innebär att 

vissa handlingsmönster uppmuntras medan andra begränsas. De handlingsmönster som 

värdesätts liknar i högre grad de erfarenheter som vissa barn har hemifrån än de erfarenheter 

som andra barn har (a.a. s. 18). 

 

Två termer som används inom det sociokulturella perspektivet är kulturella redskap och 

mediering. Kulturella redskap, vilket enligt Anne Kultti och Ingrid Pramling Samulesson 

(2014, s. 150) innebär artefakter och språk som medierar människors förhållande till 

omvärlden och deras relationer till andra människor. Mediering innebär de processer där 

tänkandet utvecklas i kulturella sammanhang (Kultti, 2012, s. 27). Utöver dessa två termer 

är den aktuella utvecklingsnivån och den proximala utvecklingszonen två centrala begrepp 

inom den sociokulturella teorin. Den aktuella utvecklingsnivån innebär enligt Kultti det som 

barnet har lärt sig och som det behärskar själv. Den proximala utvecklingszonen refererar 

till det lärande barnen kan nå i interaktion med någon mer erfaren. Imitation av andras 

handlingar är ett bland andra medel barn använder sig av för att kunna utvecklas och lära sig 

nya saker (a.a. s. 29).  

 

3.2 Guidat deltagande 

För att kunna ge barn som talar flera språk möjlighet att utveckla både svenskan och 

modersmålet krävs det enligt Skolverkets stödmaterial för flerspråkiga barn i förskolan att 

pedagogerna har både kunskaper om flerspråkighet och ett förhållningssätt som stödjer 
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arbete kring flerspråkighet i förskolan. De attityder barnen möter och den språkliga stimulans 

de ges påverkar deras förutsättningar att utveckla alla sina språk. Pedagoger som är öppna 

och nyfikna, som uppmuntrar, stödjer och skapar möjligheter för barn att använda sina språk 

och som visar barnen att deras kunskaper inom flera språk är en tillgång kan bidra till en 

positiv språkutveckling för dem. För att kunna skapa en flerspråkig miljö i en huvudsakligen 

svenskspråkig förskola krävs det att pedagogerna har kunskaper om barns flerspråkighet och 

barns andraspråksutveckling (Kulti 2012, s. 5). Det krävs språkliga kontaktytor där barnen 

känner sig manade att använda andra språk än svenska för att de ska känna att det är säkert 

att utmana den svenska normen i förskolan (a.a. s. 47). Det krävs att barnens modersmål 

uppmärksammas och uppmuntras (a.a. s. 178). Detta kan underlättas genom att barnen får 

höra och använda sina språk (Skolverket, 2013a, s. 15), men även att de får tillräckligt med 

talutrymme och att pedagogen lyckas bygga vidare på barnens erfarenheter, uppfattningar 

och bidrag (a.a. s. 26). Kultti (2013, s. 1966) skriver hur aktiviteter som inkluderar sång kan 

skapa många möjligheter för barns inlärning av språk. Hon framhåller också det faktum att 

pedagogerna på de deltagande förskolorna i hennes forskning inte tog till vara på barnens 

modersmål, detta trots att läroplanen tydligt anger barnens rätt att använda sitt eget språk.   

 

Guidat deltagande är en term som kopplas till det sociokulturella perspektivet. Guidat 

deltagande innebär enligt Kultti (2013, s. 1957) att pedagogen, som har mer erfarenhet, 

guidar barnets inlärning av något nytt. Pedagogen leder barnet mot en förståelse av det nya 

och kan göra detta genom exempelvis att delta i aktiviteter, att presentera ett nytt material 

eller att ställa frågor till barnet. Hon anser att pedagogernas guidande är viktigt då de kan ta 

hänsyn till skillnader i barnens erfarenheter och lingvistisk kompetens, speciellt inom 

sångsamlingar. Guidande inom en sångsamling kan se ut på olika sätt. Pedagogen kan bl.a. 

ställa frågor till barnen, peka, använda artefakter och även använda repetition (a.a. ss. 1965-

1966). Kultti (2012, s. 146) tar upp ytterligare några verktyg pedagogerna kan använda sig 

av för guidande inom en sångsamling, att skratta, att berömma barnen och att ändra röstläge. 

Kultti och Pramling Samulesson (2014, s. 152) menar att pedagogen kan använda sig av 

sångens text som en resurs för att guida barnens deltagande och för att starta en dialog med 

dem. Termen stöttning förklaras av Kultti (2012, s. 37) som en form av guidning. Genom 

stöttning uppmärksammas lärande av något specifikt. Hon tar exemplet hur innebörden av 

ett, för barnet, nytt ord tydliggörs genom pedagogens instruktioner eller frågor. Stöttning 

syftar enligt Kultti (a.a. s. 30) till att guida, att reflektera, att uppmuntra, att vara en förebild 

och att vägleda barnet till nya kunskaper. Genom att pedagogen delar med sig av sina insikter 
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och kunskaper kan barnet utveckla nya färdigheter. Inom stöttning ses barns intresse och 

motivation som viktiga faktorer (a.a. s. 30). Hon framhåller att det finns olika möjligheter 

till lärande av språk inom en sångsamling och att den stöttning som pedagogerna ger spelar 

stor roll för hur dessa möjligheter tas tillvara (a.a. ss.154-155). Att succesivt minska stödet 

är en kritisk del av stöttning. Barnet förväntas gå från att göra något tillsammans med 

pedagogen till att slutligen klara av det på egen hand (Kultti, 2012, s. 30). Detta stödjs av 

Anne Kultti och Niklas Pramling (2016, s. 3) som förklarar stöttning som den process där 

den mindre erfarna, i detta fall barnet, tar över den mer erfarna, pedagogens, arbete. Det vill 

säga att pedagogen utför till att börja med den största delen av aktiviteten, med vissa bidrag 

från barnet. Efterhand tar barnet över de svårare delarna av processen. Barnen ges möjlighet 

att prova på dessa gester och upprepa dem både innan och under sången (Kultti, 2012, s. 

153). Efter hand förväntas barnen kunna göra gesterna själva när de hör sången.   

 

Genom att hålla en sångsamling menar Kultti och Pramling Samuelsson (2014, s. 152) att 

pedagogen erbjuder barnen en arena för interaktion då detta är en aktivitet där det finns stora 

möjligheter för barnen att delta oavsett språklig kompetens. Deltagandet kan istället ske 

genom bl.a. gester eller nynnande.  Kultti och Pramling Samuelsson (a.a. s. 153) nämner hur 

pedagogens guidande i en sångsamling kan ske genom att gå igenom sångtexten både verbalt 

och icke verbalt. Genom denna typ av guidande kan barnen uppleva texten på olika sätt. De 

sammanfattar det som att bygga en bro mellan det barnet redan känner till och det nya. 

Sångsamlingar kan även skapa en känsla av gemenskap (Kultti, 2013, s. 1956). Detta ses 

enligt Kultti (2012, s. 90) av pedagoger som något viktigt och beskriver en sångsamling som 

ett tillfälle där man genom att sjunga texten och agera ut gesterna ”gör” musik tillsammans. 
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4. Tidigare forskning 

4.1 Modersmål och flerspråkighet 

Över 20 % av alla barn i förskolan har ett annat modersmål än svenska (Skolverket, 2013b). 

Ett modersmål är enligt Vivian Tackie-Ofosu et al. (2015, s. 81) det eller de språk som ett 

barn har lärt sig sedan födseln eller som barnet talar bäst. De menar att vi alla har ett 

modersmål och det är en av de faktorer som ligger till grund för yngre barns lärande. Kultti 

(2012, s. 44) påpekar vikten av att barn med utländsk bakgrund får möjlighet att utveckla 

sitt modersmål då detta ökar deras chanser att både lära sig svenska och att utveckla 

kunskaper inom andra områden.   

 

Ett annat sätt att benämna modersmål är förstaspråk, det språk barnet lär sig först. Kultti 

(2012 s. 42) tar även upp begreppet andraspråk, vilket hon menar är det språk barnet lär sig 

och använder efter sitt modersmål. Detta lärande sker exempelvis på förskolan. Utvecklingen 

av två språk kan enligt Tackie-Ofosu et al. (2015, s. 82) vara additiv eller subtraktiv. Vid 

additiv tvåspråkighet kompletterar språken varandra medan subtraktiv tvåspråkighet innebär 

att barnet lär sig ett språk på bekostnad av det andra. De beskriver hur man ofta finner 

subtraktiv tvåspråkighet i samhällen där ett språk värderas högre än ett annat. Om detta är 

fallet ersätts modersmålet ofta med andraspråket (a.a.). Andra modersmål än 

majoritetsspråket används sällan, om någonsin, som ett redskap för lärande, flerspråkighet 

inte är ett ämne som berörs då alla talar svenska i förskolan (Kultti, 2012, s. 16). Med det 

bristande stödet för barn med annat modersmål än svenska som grund kan vi dra slutsatsen 

att det svenska språket utvecklas på bekostnad av deras modersmål. Subtraktiv tvåspråkighet 

som resulterar i förlusten av ett barns modersmål kan enligt Tackie-Ofosu et al. (2015, s. 82) 

leda till negativa konsekvenser för barnet. De menar däremot att additiv tvåspråkighet inte 

har några kända negativa konsekvenser för barns utveckling, varken språklig eller 

intellektuell.  

 

Inger Lindberg (2002, s. 24)framhåller att många tror att barn lätt kan lära sig flera språk, 

men att detta inte är fallet utan att inlärning av ett språk är mödosamt och tidskrävande även 

för barn. Skolverket (2013a, s. 13) framför även att en viktig faktor för inlärning av ett språk 

är att få möjlighet att höra och använda det och att detta måste ske i meningsfulla 

sammanhang och i stimulerande språkmiljöer.   
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Det står skrivet i förskolans läroplan (Lpfö98, rev 2016, s. 10) att förskolan ska sträva efter 

att alla barn med andra modersmål än svenska utvecklar sin förmåga att kommunicera både 

på svenska och på modersmålet. Trots denna tydligt uttryckta målsättning att barns 

modersmål ska stödjas menar Kultti (2012, s. 45) att barns användning av sitt modersmål är 

väldigt begränsad i förskolan och att modersmålets status måste stärkas och integreras i 

förskolans verksamhet.  

 

4.2 Språkliga normer  

Barn i förskolan som kan tala flera språk lär sig enligt Kultti (2012, s.177) tidigt vilket språk 

som ska användas i olika situationer. De socialiseras in i att kommunikation på förskolan 

ska ske på svenska, exempelvis att det är svenska som ska talas under gemensamma 

aktiviteter. Att svenska görs till normspråket kan enligt Kultti (a.a. s. 178) marginalisera 

kommunikationen på andra modersmål än svenska som sker på förskolan. Detta 

marginaliserande av anda språk kan ske både genom normer och genom pedagogernas 

förväntningar, sätt att tala och bristande kunskaper. Kultti (a.a. ss. 177-178) menar även att 

det krävs sammanhang där barnens kunskaper inom olika språk görs legitima för att dessa 

kunskaper ska framträda. Det vill säga en kontext där barnets modersmål uppmärksammas 

och uppmuntras för att det ska uppfattas som funktionellt. Med detta som grund kan vi se att 

pedagogernas arbete och inställning kring barnens modersmål är viktig. Detta betonas även 

av Skolverket (2013a, s. 53) som nämner att pedagogerna i förskolan spelar betydelsefulla 

roller för vilka språkliga normer som förmedlas till barnen, vare sig det sker medvetet eller 

omedvetet. Ett sätt som Skolverket förespråkar för att uppmuntra barn att använda sig av 

andra språk än svenska är att uppmärksamma och synliggöra de språk som barnen i gruppen 

behärskar. De påpekar däremot att detta kräver medvetenhet bland pedagogerna kring 

flerspråkighet samt vilka språk barnen i gruppen faktiskt talar.      

 

4.3 Identitetsutveckling 

Det står skrivet i läroplanen (Lpfö98, rev 2016, s. 7) hur språk och lärande samt språk och 

identitetsutveckling oupplösligt hänger samman och att det därför är viktigt att förskolan 

arbetar för att stimulera varje barns språkutveckling.  Skolverket (2013a, s. 17) nämner att 

språkutvecklingen är koppad till barnets utveckling av sin personliga identitet, sin 

medvetenhet om att vara en egen individ. Detta beror på att språket hjälper barnet utveckla 

förmågan att dra en gräns mellan sig själv och omvärlden. De menar också att ett barns 

identitet ska betraktas som socialt konstruerat och föränderligt (a.a. s. 18). Tackie-Ofosu et 



 

 

12 

 

 

al. (2015, s. 81) stödjer denna tanke genom att skriva hur vi formar våra erfarenheter, 

utvecklar våra tankar och uttrycker våra normer, förhoppningar och idéer genom språket. De 

menar därmed att modersmålet är viktigt för ett barn och dess utveckling av en kulturell 

identitet. Skolverket (2013a, s. 18) påpekar däremot att barnets kunskaper inom ett språk 

inte nödvändigtvis behöver återspegla dess kulturella identitet. Skolverket (a.a. s. 47) menar 

även att det är viktigt att ta hänsyn till barnets egen agens när man önskar förstå och bidra 

till deras flerspråkiga utveckling. De förklarar begreppet agens som att inverka på sin egen 

utvecklings- och socialisationsprocess och att göra detta genom att aktivt skapa sig själv och 

sin omvärld. Denna agens utvecklas i förhållande till en mängd olika faktorer, exempelvis 

de samhälleliga krav och de krav på anpassning i förskolan som barnen ställs inför. Även 

barnens egen önskan att hantera omvärlden och att kunna delta i en gemenskap påverkar och 

utvecklar dess agens.   

 

4.4 Deltagande på egna villkor  

Alla barn som går i förskolan har kommit olika långt i sin utveckling, detta inkluderar den 

språkliga utvecklingen och barn som är i samma ålder kan ha olika språkliga kompetenser. 

Dessa skillnader kan vara stora och hur barnens språk utvecklas har delvis att göra med 

erfarenheter och bakgrund. Det vill säga olika sociokulturella aspekter och hur mycket 

barnen har exponerats för språk (Skolverket, 2013a, s. 22). Ett barns erfarenheter formas av 

de upplevelser och känslor de haft, men även av de kulturella mönster de socialiserats in i 

(Anna Ehrlin, 2012, s. 57). Slutsatsen kan då dras att ett barn med svenska som modersmål 

antagligen har andra språkliga erfarenheter än ett barn med tyska som modersmål. 

Skolverket (2013a, s. 36) menar att sång, musik, rytmik, dans och rörelse ofta ses som 

uttryckssätt som oavsett språklig kompetens kan förstås och avkodas. Kultti (2013, s. 1966) 

skriver hur barnen ges möjlighet att delta på olika sätt trots bristande språkliga färdigheter 

eller delta trots att exempelvis sånger på en sångsamling sjungs på ett språk de inte kan. 

Deltagande i dessa aktiviteter behöver därmed inte hindras av skillnader i barns språkliga 

färdigheter. För det mesta varken förutsätter eller baseras dessa aktiviteter på barnens 

språkliga deltagande och lingvistisk förhandling är inte något som krävs. Kultti (2012, s. 

146) framför också hur en sångsamling, utöver språkligt, erbjuder barn många olika verktyg 

för deltagande, bl.a. observation, att lyssnande, nynnande av melodin och att göra gester. 

Repetition, användning av artefakter och sjungande av texten är tre andra sätt att delta 

(Kultti, 2013, s. 1955). Till sist lyfter Kultti (2012, s. 141) applåden som ett verktyg för 

deltagande. En applåd förmedlar att man deltar som åskådare och att man uppskattar det 
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uppträdande som man precis bevittnade. Denna mängd verktyg barnen har att välja mellan 

leder, till ett stort utrymme för dem att delta på sina egna villkor (Kultti, 2013, s. 1965).   

 

Pedagoger på förskolor kan enligt Kultti och Pramling Samuelsson (2014, s. 153) förklara 

sångtexter på en mängd olika sätt, både verbalt och icke verbalt. Det kan ske genom gester 

och genom att peka på exempelvis delar av kroppen, men det kan även ske genom den 

intonation som används och de känslor rösten förmedlar. När pedagogen använder dessa 

olika resurser ges barnen möjlighet att själva välja hur de vill delta.  Kultti (2013, s. 1963) 

tar fasta vid just de möjligheter barnen ges att använda imitation och repetition av gester 

både innan och under sjungandet och menar att genom detta syns det tydligt att 

sångsamlingar är designade med språklig utveckling som pedagogiskt mål.  

 

4.5 Rörelser 

Kultti (2012, s. 176) menar att barns deltagande i en aktivitet primärt medieras genom 

fysiska handlingar, och att gemensamma aktiviteter som inkluderar möjlighet för barn att 

delta på olika sätt ger goda förutsättningar för språklig och kommunikativ utveckling. 

Rörelser är vanliga i sånger med barn och kan användas som en resurs för deltagande, men 

rörelser kan vara bra för mer än delaktighet. Konstantina Toumpaniari et al. (2015, s. 445) 

skriver om forskning som har visat hur fysisk aktivitet, både grovmotorisk och finmotorisk, 

har en positiv inverkan på kognitiva funktioner och på lärande bl.a. språklig. Mer specifikt 

menar de att lärande situationer som involverar förkroppsligande samt subtila rörelser, 

såsom gester kan stödja inlärning genom att påminna om specifika ord och därmed resultera 

i en större chans att minnas. Genom att lägga till dessa gester skapar barnet mentala 

representationer som de sedan har lättare att minnas (a.a. s. 447). Med detta som grund kan 

pedagoger med fördel använda sångens gester som stöd i sin förklaring av texten och dess 

innebörd (Kultti, 2013, s. 1963).   
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5. Genomförandeprocessen 

5.1 Användaranalys 

Då jag är väldigt musikintresserad fokuserar jag ofta på hur förskolor arbetar med musik och 

sång. Under kursen VFU 4, ämnesstudier, förskollärare uppmärksammade jag därför hur 

pedagogerna nästan dagligen sjöng sånger på olika språk med barnen. De såg detta som en 

naturlig del av sitt arbete då de hade många barn med andra modersmål än svenska. Detta 

var intressant då mina observationer från andra förskolor nästan aldrig involverat sånger på 

andra språk än svenska. Jag samtalade med pedagogerna, två förskollärare och en 

barnskötare, om detta och de förklarade för mig hur det på förskolan arbetade en pedagog 

som var väldigt musikintresserad. Hon hade tagit med sig pärmar med sånger på olika språk 

som hon under sina år som förskollärare hade samlat ihop. De nämnde hur svårt det kan vara 

att hitta nya sånger på olika språk och att det ofta kräver att man har någon som är villig att 

spendera tid och energi på detta.   

 

5.2 Idégenerering 

Utifrån samtalen med pedagogerna utvecklades idén att skapa ett hjälpmedel för att 

underlätta pedagogers arbete att finna sånger på olika språk att sjunga med barn. Då målet 

var att göra detta lättillgängligt valde jag att skapa en hemsida. Det första steget var att göra 

en omvärldsanalys för att få en bild av vad för slags hjälpmedel som redan existerade på 

internet. Det blev snabbt väldigt tydligt att det var en stor brist på hemsidor med sånger på 

andra språk för barn (se 2.2 Omvärldsanalys ovan). De hemsidor som fanns hade oftast bara 

texter utan översättning eller melodi. Det är svårt för många människor att sjunga sånger 

utan att först höra dem, sedan kan det även vara lättare att sjunga om man vet betydelsen av 

texten. 

 

För att få en klar överblick över vad jag ville skapa användes metoden Åsa Ericsson, Peter 

Törlind och Åsa Wikberg Nilsson (2015, s. 43) benämner som mindmapping. Syftet var att 

identifiera vilka funktioner som skulle finnas med på hemsidan (Se bild 1). Processen kring 

skapandet av denna mindmap presenteras utförligare under titeln prototypskapande.  
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Bild 1 

 

5.3 Användaranalys 

Målet var att skapa en hemsida med pedagogernas behov i centrum. En hemsida där sångerna 

kan användas i verksamheten direkt. Ericsson, Törlind och Wikberg Nilsson (2015, s. 23) 

påpekar att det är målgruppens, i detta fall pedagogernas, behov och inte min idé av vad 

deras behov var som skulle stå i centrum. Därför var mina utgångspunkter för arbetet de 

behov jag kom fram till efter fortsatt samtal med pedagogerna (se 5.1 Användaranalys). Jag 

ställde exempelvis frågan ”Vad behöver ni ha för stöd för att kunna sjunga en sång på en av 

era sångsamlingar?”. Det som visade sig vara viktigt för dem var att kunna lyssna på 

sångerna för att lära sig melodin. Det var även viktigt för dem att ha möjlighet att skriva ut 

texten för att ta med sig den exempelvis på samlingar. Jag ställde även frågan ”Vad vill ni 

att denna hemsida ska bidra med?”. Svaret jag fick var att de hoppades att denna hemsida 

skulle underlätta sjungandet, både för dem och för pedagoger på förskolor där det sällan 

sjöngs sånger på andra språk än svenska. De ville att hemsidan skulle bidra med 

lättillgängliga tips och idéer på sånger samt texter i utskriftsvänliga format.  

 

Behovet av en produkt som denna har visat sig genom det stora intresset båda dessa 

pedagoger och pedagoger på andra förskolor har uttryckt av att använda hemsidan när den 

är färdig.   
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5.4 Relation till tidigare forskning 

Över 20 % av alla barn i Svenska förskolor har ett annat modersmål än svenska (Skolverket, 

2013b) och förskolans läroplan (Lpfö 98 rev 2016, s. 7) anger att förskolan ska arbeta för att 

stimulera varje barns språkutveckling och att medverka till att barn med annat modersmål 

än svenska ges möjligheter att utveckla alla sina språk. Målet med denna hemsida är att 

stödja användandet av barnens modersmål i förskolan genom att ge pedagogerna ett verktyg 

för att lättare finna sånger på dessa språk. Genom att använda sig av sångerna på denna 

hemsida kan pedagogerna erbjuda barnen en språklig kontaktyta där de känner sig manade 

att använda sina modersmål (Skolverket, 2013a, s. 47). Pedagogerna kan genom dessa sånger 

på ett enkelt sätt uppmärksamma barnen på de olika språk som finns i barngruppen och 

uppmuntra användningen av dessa (Kultti, 2012, s. 178). Uppmärksammandet av 

modersmålen är ett sätt för pedagoger att försöka förhindra att barnet utvecklar en subtraktiv 

tvåspråkighet där utvecklandet av det svenska språket sker på bekostnad av barnets 

modersmål (Tackie-Ofosu et al., 2015, s. 82).  För att skapa en additiv tvåspråkighet måste 

barnet få möjlighet att höra och använda sitt modersmål i ett meningsfullt sammanhang och 

i en stimulerande språkmiljö (Skolverket, 2013a, s. 13). Ett exempel på ett sådant 

sammanhang och en sådan miljö är en språksamling där sånger på olika språk sjungs. Om 

sångerna på denna hemsida sjungs i en sångsamling kan pedagogerna ge möjligheter för 

barnen att delta på sina egna villkor. Även om sångerna sjungs på ett språk som inte alla 

barn i gruppen förstår kan de delta exempelvis genom att nynna, att göra gesterna, att lyssna 

och applådera (Kultti, 2012, s. 146, 141). En sångsamling förutsätter därmed inte ett verbalt 

språkligt deltagande av alla barn i gruppen (Kultti, 2013, s. 1966).  

 

Pedagogerna kan använda sig av de översättningar av sångtexterna som finns på hemsidan 

för att kunna tala med barnen om sångerna och dess innehåll. Dessa förklaringar kan se ut 

på olika sätt. Exempelvis kan pedagogen peka, göra gester, använda artefakter och ställa 

frågor (Kultti, 2013, s. 1966, Kultti, 2012, s. 37). Genom denna typ av genomgång av texten 

kan barnen uppleva innebörden av texten på olika sätt (Kultti och Pramling Samuelsson, 

2014, s. 153). Gesterna som används i sångerna på hemsidan, både grovmotoriska som att 

stampa i marken och finmotoriska som att göra händerna till en fågel som flyger iväg, har 

en positiv inverkan på barnens kognitiva funktioner, såsom lärande. (Tompaniari et al., 2015 

s. 445). Att förkroppsliga ett ord genom bl.a. gester som mentala representationer kan leda 

till att barnen påminns om ett ords betydelse (a.a. s. 447).    
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5.5 Prototypskapande 

Mindmap 

Processen att designa denna hemsida startade med att skapa en mindmap (se bild 1). Här 

visas tydligt vad jag ansåg att hemsidan bör innehålla. Det första är själva sångerna, att dessa 

sånger skulle inkludera rörelser samt att få videorna till hemsidan genom att ladda upp dem 

på Youtube och sedan länka till dem. Utöver sångerna var text, nerladdningsfunktion samt 

en info flik med fördjupad information om varför denna hemsida var viktiga nyckelelement 

i mindmappen. Val av språk för sångerna var ytterligare en faktor som fanns med i denna 

mindmap. Fem förslag på språk skrevs med, dessa är japanska, finska, franska, engelska och 

spanska. Efter varje språk står ett frågetecken, detta har inkluderats då den begränsade tid 

tillgänglig för detta examensarbete ledde till valet att endast inkludera sånger på två språk. 

 

Skiss 

Steg två var att införliva så mycket som möjligt av det som stod med i mindmapen i en skiss. 

På denna skiss utarbetades en mer detaljrik version av hemsidan. Detta inkluderade bl.a. 

placering av de olika komponenterna samt innehåll på de olika flikarna (Se bild 2 & 3 nedan).  

Bild 2 

Bild 3 
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I denna skiss ser vi att de språk som skulle inkluderas på hemsidan bestämts, engelska och 

finska. En av anledningarna till att just engelska valdes var att det finns väldigt många länder 

i världen där engelska talas både som majoritetsspråk och minoritetsspråk. Finska 

inkluderades på hemsidan då det är ett av Sveriges minoritetsspråk och det fanns ca 445 000 

första och andra generationens sverigefinnar i Sverige år 2005 (Kaisa Syrjänen Schaal och 

Michael Teilus, 2005, s. 15 ). Förutom detta fick jag stöd kring finska och finska barnsånger 

från en förskollärare på en finsk förskola. Hen gav mig tips på finska sånger som ofta sjungs 

med barn i förskolan, samt kontrolläste sångtexterna och deras översättningar.   

 

Bredvid skissen skrevs några nyckelord att utgå från i skapandet. Dessa ord var stilren, 

färger, kul och KISS. Jag ville ha en stilren hemsida som var lätt att navigera, men då den 

var inriktad på sånger för barn ville jag även göra den kul och färgglad. Stilren och kul är 

två ord som lätt blir motsägelsefulla. Därför valde jag att ha med KISS, vilket är förkortning 

för Keep It Simple Stupid. Ericsson, Törlind och Wikberg Nilsson (2015, s. 116) förklarar 

detta som att inte inkludera mer än nödvändigt. Denna skiss var, som Ericsson, Törlind och 

Wikberg Nilsson (a.a. s. 78) nämner, ett kommunikationsmedel med mig själv, ett sätt för 

mig att minnas mina idéer. Men det var även ett sätt för mig att kommunicera med hen som 

skulle programmera hemsidan.  

 

Val av sånger 

Den första motgången i detta arbete kom i form av val av sånger. Efter att ett urval av sånger 

gjorts, texter och översättningar skrivits samt förberedelser för filmning gjorts blev jag 

påmind om upphovsrättslagen. Detta innebar att den som skapar ett material per automatik 

innehar upphovsrätten till materialet. Längden på rättigheten varierar men är enligt Ericsson, 

Törlind och Wikberg Nilsson (2015, s. 200) oftast runt 70 år. Många av de sångerna som 

hade valts ut både på engelska och på finska var inte upphovsrättsfria och jag hade inte tid 

och möjlighet att skaffa tillåtelse från upphovspersonen att använda dem. Därför tvingades 

jag att ändra listan och se till att de sånger som användes var upphovsrättsfria. Här kommer 

den slutgiltiga listan av sånger. 

 Engelska sånger, BINGO, EIEIO, This Old Man, Eating Worms, Hokey Cokey och 

Hickory Dickory Dock. 

 Finska sånger: Tuiki Tuiki Tähtönen, Kolme Varista, Paljon Onnea, Pienet 

Sammakot, Jakko Kulta och Piiri Pieni Pyöri. 
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När sångerna var valda skrevs sångtexter och översättningar in på dokument för att bli till 

nerladdningsbara PDF filer på hemsidan. Översättningarna var inte skrivna med målet att 

kunna sjunga sångerna på svenska, de var skrivna så att pedagogerna skulle ha möjlighet att 

förstå vad de sjöng. I dokumenten inkluderades bilder som var relevanta till sångernas 

innehåll.  

 

Till dessa sånger ville jag även ha rörelser och gester. Vissa hade redan tillhörande rörelser 

såsom ”Pienet Sammakot”, som har samma rörelser och gester som den svenska 

motsvarigheten, ”Små Grodorna”. Andra sånger, såsom ”Kolme Varista” eller ”Hickory 

Dickory Dock” skapade jag själv passande rörelser till.  

 

Videor 

I filmandet av videorna fanns en del beslut att tas. Vem skulle sjunga? Skulle det inkluderas 

spelande av något instrument? Var skulle inspelandet ske? Med vad skulle det spelas in? 

Med tanke på att dessa videor skulle finnas ute på internet bestämdes det att inga barn skulle 

vara med i videorna. Detta beslut togs med barnens integritet i åtanke vilket stödjs av Anne-

Li Lindgren och Anna Sparrman (2003, s. 68) när de skriver att filmande leder till att barnen 

lätt kan identifieras och att de inte erbjuds anonymitet. De menar också att maktrelationerna 

mellan vuxna och barn kan leda till att barnen själva får små möjligheter att tacka nej till att 

bli filmade och känner sig tvingade att delta. Jag ville undvika detta vilket ledde till att 

videorna endast inkluderade mig och min röst, med undantag av en video där ytterligare en 

person deltar för att på ett mer exakt sätt visa rörelserna till sången.  

  

Beslutet att inte ackompanjera sångerna med instrument togs för att förhoppningsvis göra 

det lättare för pedagoger att ta in sången i verksamheten. Att endast använda rösten hoppas 

jag inte ställer lika höga krav på pedagogerna, att de inte känner att de behöver kunna spela 

ett instrument för att kunna sjunga dessa sånger. Jag kan från egen erfarenhet säga att om 

man först hör en sång med instrument låter de aldrig lika bra när man själv sjunger utan 

instrument. Jag hoppas kunna undvika denna känsla av otillräcklighet genom att inte 

ackompanjera sångerna med instrument. För att kunna filma behövs det teknisk utrustning. 

Målet var att spela in dessa videor med en bra kamera, ljudinspelare och en upplyftande 

bakgrund. Men tidspress ledde till att jag inte lyckades få tillgång till dessa material. 

Inspelning gjordes därmed med en vit bakgrund och en mobilkamera.  
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Till sist var det en fråga om hur videorna skulle läggas ut på hemsidan. Ett beslut togs om 

att skapa ett Youtube konto, ladda upp sångerna där och sedan länka till dessa Youtube 

videor på hemsidan (se bild 4).  

Bild 4 

 

Produktversion 1 

Från denna skiss samt min förklaring av visionen för hemsidan påbörjade en programmerare 

arbetet med att skriva koden för att skapa denna hemsida. Här visas ett första utkast av 

hemsidans förstasida (se bild 5). Texten på bilden är endast platshållare, där för att visa hur 

det skulle se ut med text men har ingen innehållsmässig betydelse. 

Bild 5 

Jag var inte helt nöjd med denna design. Den kändes för strikt och stilren, jag ville få in mer 

färger och gärna någon bild. Det saknades även det sökfält samt den lista med sånger på 

sidan som syntes i skissen.   
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Produktversion 2 

Efter att ha fått feedback skapade programmeraren en uppdaterad design av hemsidan (se 

bild 6). Här kan vi se att programmeraren använt sig av den feedback som gavs för att göra 

hemsidan mer färgglad och med en barnvänlig bild. Även det sökfält och den lista av sånger 

som jag önskat fanns med. Även all text på denna bild är platshållare.  

Bild 6 

 

Efter att programmeraren skapat största delen av hemsidan gick tyvärr allt utom den första 

sidan förlorad när koden försvann. Då detta hände sent i arbetet, väldigt nära inpå den första 

utvärderingsintervjun, fanns ett behov av att snabbt skapa en ny hemsida.   

  

Produktversion 3 

Ett beslut togs om att använda en webbtjänst kallad Weebly där det är enkelt och gratis att 

skapa en egen hemsida (se bild 7). Detta fungerade till största delen väldigt bra, men Weebly 

hade en del begränsningar. Exempelvis fanns det ingen möjlighet att varken skapa ett sökfält 

eller en lista vid sidan av de engelska respektive finska sångerna. Målet med dessa listor 

skulle varit att snabbt få en överblick över vilka sånger som hemsidan erbjöd samt att på ett 

enkelt sätt kunna hitta dessa sånger.  

 

I detta skede av processen togs beslut kring typsnitt, färg och bilder på hemsidan. Stödorden 

i skissen (se bild 3) var en relevant faktor i dessa val. Det är min åsikt att färgen, typsnittet 

och de bilder som använts ger hemsidan ett intryck av att vara inriktad på arbete med barn. 

De gör hemsidan rolig och färgglad medan den, som KISS begreppet förespråkar, håller det 

stilrent och simpelt. 
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På bilden nedan kan vi se hur webbtjänsten Weebly ser ut.  

 

Bild 7 

 

Slutgiltig produkt 

Efter en utvärdering i form av intervjuer som presenteras utförligt under titeln ”Utvärdering” 

ändrades en del saker på hemsidan. Dessa ändringar skedde utifrån den feedback 

intervjupersonerna gett på hemsidan. Bl.a. flyttades informationen som presenterades under 

fliken ”Info” om så att länkarna var tydligare. Det lades även till en flik kallad ”Kontakt” 

där besökare på hemsidan kunde skicka in frågor eller förslag på nya sånger (se bild 8). 

 

Bild 8 

 

Den fullständiga hemsidan presenteras i bilaga 4. 
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5.6 Forskningsetik 

I urvalet av sånger på denna hemsida har endast de som inte är upphovsrättsskyddade 

inkluderats. Upphovsrättslagen innebär att det krävs tillstånd från upphovspersonen för att 

få använda exv. sånger (Ericsson, Törlind och Wikberg Nilsson 2015, s. 201). Då detta 

examensarbete arbete genomförs under en begränsad tidsperiod hade jag inte möjlighet att 

få dessa tillstånd. Även alla bilder som finns med på hemsidan och i PDF med text till 

sångerna är upphovsrättsfria. De är hämtade genom att använda sökverktyget ”som får 

användas och ändras” under användningsrättigheter på Google. 

 

Efter utvecklingen av produkten har det genomförts en målgruppsundersökning bestående 

av tre intervjuer med tre pedagoger med syftet att utvärdera hemsidan. Dessa pedagoger var 

två förskollärare från olika förskolor i en och samma stora stad samt en barnskötare från en 

förskola i en annan stor stad. I utvärderingen har jag utgått från Vetenskapsrådets (2002, s.6) 

forskningsetiska principers fyra krav på forskning, informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Deltagarna informerades om projektets syfte samt 

målgruppsundersökningens syfte både muntligt och genom ett informationsblad (se bilaga 

2). Här informerades de även om att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som 

helst. Deltagarna gav sitt samtycke till medverkan i denna målgruppsundersökning genom 

en medgivandeblankett (se bilaga 3). Deltagarna har utlovats konfidentialitet. Det är endast 

jag som har tillgång till deras personuppgifter och de benämns i denna text som 

förskollärare1, förskollärare 2 samt barnskötare. Uppgifterna kommer endast att användas i 

denna utvärdering och inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk. 
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6. Utvärdering 

Utvärderingen av hemsidan skedde i form av en målgruppsundersökning bestående av 

intervjuer med två förskollärare och en barnskötare. Intervjuerna påbörjades genom att ställa 

deltagarna tre frågor (se bilaga 3).  

 

Den första frågan var ”Hur ofta sjunger ni med barnen?”. Barnskötaren svarade att de 

sjöng med barnen fyra utav fem dagar i veckan. Förskollärare 1 svarade att de sjöng varje 

dag både på samlingar och spontant i lek med barnen. Hen ansåg att det var den spontana 

sången som var viktigast. Att använda sång som en del av verksamheten ansåg hen gynna 

barnen på många olika sätt. Även förskollärare 2 svarade att de sjöng med barnen varje 

dag.  

 

Fråga två löd ”Sjunger ni sånger på andra språk än svenska?”. Här svarade barnskötaren att 

de sjöng sånger på engelska och norska medan de på den förskolan förskollärare 1 arbetade 

på sjöng sånger på engelska och finska. På den förskola förskollärare 2 arbetade på, sjöng 

de utöver sånger på finska även födelsedagssånger på olika språk. Om ett barn med annat 

modersmål fyllde år sjöng de på barnets modersmål. När intervjun genomfördes hade de 

barn från Australien och Tyskland, vilket innebar födelsedagssånger på engelska och tyska.   

 

Den tredje frågan som ställdes under dessa intervjuer var ”Vad vill du att denna hemsida 

ska bidra med?”. Det visade sig vara en stark konsensus om att de hoppades att hemsidan 

skulle bidra med tips och idéer på sånger att sjunga med barnen i förskolan. Barnskötaren 

nämnde även att hemsidan förhoppningsvis skulle underlätta användandet av barnens 

modersmål i form av sång, både på sin och andra förskolor.  

 

Efter att dessa tre frågor ställts visades hemsidan upp. De fick själva klicka runt och jag 

satt med utifall de hade några frågor. Ett exempel på en fråga som ställdes var ”Varför 

valde du att sjunga på just finska?”.  

 

När de hade sett runt en stund ställdes fyra följdfrågor. Den första var ”Vad kan jag göra 

för att utveckla hemsidans innehåll, exempelvis layout, textinnehåll, navigering eller 

design?”. Det första som alla tre deltagarna nämnde var att hemsidan kunde gynnas av fler 

språk. Förskollärare 1 nämnde även att hen skulle vilja att länkarna under fliken Info skulle 
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vara tydligare då de låg längst ner under både citat från förskolans läroplan och relevant 

information från forskning. Barnskötaren kommenterade att det inte fanns något sätt för 

besökare på hemsidan att föreslå sånger och menade att hemsidan skulle gynnas av att ha 

exempelvis ett kontaktformulär. Förskollärare 2 nämnde att det skulle vara bra att ha en 

lista av de sånger som fanns på ett visst språk. Detta för att lättare få en överblick över 

vilka sånger som fanns samt att lättare hitta en viss sång utan att behöva scrolla igenom 

hela sidan. Hen ansåg även att videorna till sångerna kunde livas upp något. Hen föreslog 

att ha med barn i videorna, att bakgrunden kunde vara lite roligare eller att ha med lite färg 

för att göra dem lite mer levande.    

 

Nästa fråga som ställdes löd ”Var det något som var otydligt?”. På denna fråga svarade alla 

deltagarna ”Nej”. De ansåg att hemsidan var tydlig, stilren och lätt att använda. Förskollärare 

2 tillade däremot att det på första sidan stod ”En hemsida som vänder sig till anställda inom 

förskolan” samt ”Här kan du hitta sånger på olika språk som kan sjungas med barn”. Hen 

menade att det med fördel kunde preciseras till att riktas till anställda inom svenska förskolor 

samt att man där kunde finna sånger på andra språk än svenska.  

 

Efter detta ställdes frågan ”Finns det någonting du tycker saknas på hemsidan, exempelvis 

app.- tips, QR-koder, litteratur?”. Både förskollärare 1 och förskollärare 2 svarade här att det 

saknades sånger på flera språk. Både barnskötaren och förskollärare 1 ansåg att hemsidan 

med fördel kunde utvecklas till en app. för att lättare kunna använda den i verksamheten.   

 

Den sista frågan som ställdes var ”Finns det något du tycker är överflödigt och kan tas bort 

på hemsidan?”. Barnskötaren och förskollärare 2 svarade ett direkt ”Nej, allt var bra” på den 

frågan. Förskollärare 1 menade att utdragen ut förskolans läroplan eventuellt hade för 

mycket text som inte alla orkade läsa. Men hen sade även att citaten var relevanta för 

hemsidans innehåll. Hen kom till slut fram till att det var bra att ha med citaten då pedagoger 

lätt kan använda dessa i pedagogisk dokumentation.  

 

Utöver dessa intervjufrågor var reaktionerna från deltagarna var övergripande positiva och 

alla sa att de skulle använda sig av hemsidan inom den närmaste framtiden. De ansåg att 

hemsidan var rolig, tydlig och stilren, att den var informativ och lätt att använda.  
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7. Diskussion 

Syftet med detta arbete var att skapa en hemsida som erbjuder lättillgängliga och användbara 

sånger som stöd för pedagoger i förskolan och deras arbete med barn med andra modersmål 

än svenska. Genom den färdiga produkten hoppas jag uppmuntra och underlätta för 

pedagoger att använda sig av barnens modersmål i sånger. Under denna arbetsprocess har 

det mesta fungerat bra, men jag har stött på vissa svårigheter, bl.a. att finna upphovsrättsfria 

sånger för barn. Även att vissa funktioner som önskats finnas med på hemsidan inte 

fungerade på grund av begränsningar på webbtjänsten Weebly var en motgång. Exempel på 

dessa var ett sökfält och en lista med sånger på vänster sida så att besökare skulle slippa 

scrolla igenom hela sidan för att finna en viss sång. 

 

Utifrån den tidigare forskning som presenterats i denna text anser jag att det finns ett stort 

behov sjunga sånger på andra språk än svenska och därmed även ett stort behov av denna 

produkt. Omvärldsanalysen visade en brist på hemsidor med användbara sånger på andra 

språk och pedagogerna i målgruppsundersökningen visade sig positiva till att använda 

hemsidan i framtiden. Därför kan slutsatsen dras att en av faktorerna som påverkar 

användningen av sånger på andra språk i förskolan är tillgången till material. Om en förskola 

har lättillgängliga sånger på olika språk är det mitt antagande att de skulle sjunga dessa 

oftare. 

 

Utifrån den begränsade tidsperiod detta arbete utförts under är jag nöjd med resultatet. Även 

pedagogerna i målgruppsundersökningen var positiva inställda till hemsidan. Trots att det 

endast rörde sig om sånger på två språk fann de hemsidan att vara väldigt rolig, intressant 

och hjälpsam. Men de kom även med förslag på hur hemsidan kunde vidareutvecklas. En 

del av de mindre kommentarerna har jag åtgärdat. Exempelvis lade jag till ett 

kontaktformulär där besökare på hemsidan kan föreslå sånger. Men andra saker skulle ta 

längre tid att ändra och var därför inte möjliga. Bl.a. ansåg pedagogerna att det saknades 

sånger på flera språk än engelska och finska. Det togs även upp att hemsidan med fördel 

kunde utvecklas till en app. och på så sätt lättare tas med in i verksamheten. Jag håller med 

om detta och om det funnits tid skulle flera språk kunnat läggas till. Det finns däremot 

möjlighet att i framtiden utveckla hemsidan och då lägga till flera sånger på de redan 

existerande språken samt sånger på ett flertal andra språk.   
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1, Omvärldsanalys hemsidor 

 Text till engelska barnsånger: 

http://forskollarare.blogspot.se/2009/05/engelska-sanger.html 

 Text till Broder Jakob på olika språk: 

http://www.kulturhornan.se/broder-jakob-pa-20-olika-sprak/ 

 Text till kristna sånger på olika språk: 

http://www.slef.fi/utlandet/missionsmaterial-for-grupper/sanger-och-

berattelser/sanger-pa-olika-sprak 

 Youtube spellista med sånger på varierande språk: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCCWl2I5WNzp2Suh1qRhcG4Yf

HYQ9BFbD 

 Youtube spellista med finska barnsånger 1: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5lVnvzrFnEq4XnpHDBURCJQ

GVHUlPtmJ 

 Youtube spellista med finska barnsånger 2: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLB5DC0FA7B6063438 

 Modersmålsenheten, Skolverket: 

http://modersmal.skolverket.se/sites/svenska/index.php/flersprakighet-i-

forskolan/sjung 
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9.2 Bilaga 2, Informationsbrev 

Information om en målgruppsundersökning kring musik i förskolan 
 

Jag är lärarstudent som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

 

I detta självständiga arbete har jag valt att skapa en hemsida som erbjuder en samling av 

lättillgängliga och användbara sånger på andra språk än svenska. Hemsidan är ämnad som inspiration 

och stöd för förskollärare för att lättare skapa gemenskap och inkluderande miljöer för barn med 

andra modersmål.  

 

Denna hemsida ska utvärderas av er pedagoger i förskolan för att kunna utvärdera min produkt. Jag 

vill klargöra att fokus ligger på utvecklandet av produkten. 

 

Deltagandet i målgruppsundersökningen innebär att jag kommer visa er min hemsida samt 

ställa ett antal frågor angående denna. Jag kommer att samla in data genom att intervjua 

pedagoger i förskolan.  
 

Datainsamlingen kommer att ske vid ett tillfälle under november månad. Insamlade data 

kommer att analyseras under nuvarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på 

sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I 

redovisningar av studien kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

 

Deltagandet i målgruppsundersökningen är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som 

helst, även efter att datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om ni är positiva till deltagande undertecknar ni den medföljande blanketten om 

medgivande. Om ni har ytterligare frågor angående arbetet går det bra att kontakta mig eller 

min handledare. 
 

Studiens handledare: Kristina Walldén Hillström Doktorand Pedagogik, Uppsala Universitet 
Tel: 073-5454998  e-post: kristina.wallden-hillstrom@edu.uu.se  

 

Student: Hannah Shanberg, hannah.shanberg.6369@student.uu.se 
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9.3, Bilaga 3, Medgivandeblankett 

Medgivande till deltagande i en målgruppsundersökning 
 

Målgruppsundersökningen, som handlar om musik i förskolan, utförs inom ramen för ett 

självständigt arbete. Undersökningen utförs av Hannah Shanberg som går sista terminen på 

förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala 

universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att jag medverkar i ovan nämnda målgrupps-undersökning.  

 

Jag har tagit del av informationen om målgruppsundersökningen. Jag är införstådd med att jag 

kommer att intervjuas, samt att det jag säger kommer att analyseras. Jag har förstått vad studien 

innebär och vill delta. 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig och 

när som helst kan avbrytas.  

 

 

 

Namn: ………………………………………………………………………………………… 

 

Yrke: ………………………………………………………………………………………….. 

 

Namn på Förskola: ……………………………………………………………………………. 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

.......................................................................  

Underskrift   
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9.4 Bilaga 4, Hemsida 

Se: http://sangiforskolan.weebly.com för hela hemsidan. 

Bild 1, Hem 

 

Bild 2, Engelska Sånger 

 

 

http://sangiforskolan.weebly.com/
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Bild 3, Finska Sånger 
 

 

Bild 4, Info 
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Bild 5, Kontakt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


