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Abstrakt 
Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om musikpedagogiskt arbete i förskolan. 

Specifikt fokus riktas mot förskollärares arbete med flerspråkiga barns språkutveckling. 

Studiens frågeställningar är:  

 

Hur beskriver förskollärarna sina musikpedagogiska metoder, specifikt i relation till 

barns andraspråksutveckling? 

 

Vilka fördelar och svårigheter beskriver förskollärarna med att använda musik som 

pedagogiskt redskap i flerspråkiga barngrupper? 

 

Genom semistrukturerade intervjuer med fem förskollärare, som arbetar i barngrupper 

med hög andel flerspråkiga barn, har resultatet visat att förskollärarna arbetar dagligen 

med musik på olika sätt, exempelvis musiksamlingar och projekt. Förskollärarna är 

överens om att musikpedagogik har positiva effekter på barns språkutveckling samt är 

ett stöd i andraspråksutvecklingen. Musikens melodier och rytmer gör det roligare för 

barnen att möta det nya språket och genom konkreta material stimulerar förskollärarna 

barnens språkförståelse. Förskollärarna lyfter framförallt sång, vilket beskrivs som ett 

redskap för att utveckla ordförråd, ordförståelse och uttal.    

De är även överens om att musikpedagogiska aktiviteter skapar gemenskap, glädje och 

trygghet i en flerspråkig barngrupp. Det musikpedagogiska arbetet väcker barnens lust 

att lära och är ett tillfälle för barnen att mötas och kommunicera, oavsett modersmål. De 

svårigheter som framträder i resultatet berör förskollärarens didaktiska och pedagogiska 

förmåga, genom att förskollärarens engagemang, kunskap och tålamod lyfts som viktiga 

egenskaper i det musikpedagogiska arbetet. 

 

 

Nyckelord 
Musikpedagogik 

Musik i förskolan 

Språkutveckling 

Andraspråksutveckling 

Flerspråkiga barngrupper 

Pedagogiskt redskap 

 

 

English title 
Language Development, Community and Joy through Music- a study of the importance 

of musical pedagogy in multilingual children’s groups and for children’s language 

development in preeschool. 
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1 Inledning 
Sverige är idag ett mångkulturellt land vilket även avspeglas i förskolans verksamhet. 

Detta i sin tur medför krav på förskollärare att förhålla sig till det mångkulturella utifrån 

styrdokument och skollag. I förskolans verksamhet möter förskollärare idag i hög 

utsträckning flerspråkiga barngrupper och i förskollärares uppdrag ingår att skapa 

förutsättningar för barnen att utveckla sitt språk. I förskolans läroplan Lpfö 98 (2016) 

lyfts att språk och lärande hänger samman, samt att barnets språkutveckling påverkar 

deras identitetsutveckling. Genom detta betonas vikten av att utveckla förskolans 

språkstimulerande arbete. Skolverket (2013) poängterar att det inte finns några enkla 

svar på hur flerspråkiga barns språkutveckling ska stimuleras i förskolan, men menar att 

ökad kunskap om språkutveckling och språkanvändning i förskolan, kan vara ett 

redskap för förskollärare att utveckla sitt språkstimulerande arbetssätt.  

 

Numera innehåller förskollärarutbildningen få poäng i musikämnet eller andra estetiska 

ämnen. Många förskollärare saknar mod att använda musik och sång och utbildningen 

behöver ge möjligheter att utveckla kunskap, färdigheter och självförtroende genom 

teoretiskt och praktiskt innehåll, skriver Ehrlin och Gustavsson (2015). I vår utbildning 

till förskollärare har vi under en valbar kurs (1FL015, Fördjupning av estetiska 

lärprocesser- musik, dans och rörelse i förskolan) lärt oss att musik och språk hänger 

ihop och att musik kan ha stor betydelse för barns tidiga språkutveckling. Vi har genom 

denna kurs utvecklat en djupare förståelse för att musikpedagogik kan användas som en 

metod för stimulera, stödja och bidra till barns språkutveckling i flerspråkiga 

barngrupper. Då denna kurs inte inkluderas i samtliga förskollärares utbildning, har vi 

reflekterat över att många förskollärare därför inte har kunskap om musikpedagogikens 

fördelar och användningsområden. Detta gäller då framförallt hur musikpedagogik 

kan användas för att utveckla flerspråkiga barns språk genom stimulerande arbetssätt. 

Men, även om de kunskaper vi fick på området genom att gå kursen på vår utbildning 

vill vi veta mer. 

 

Hur arbetar förskolan med musikpedagogik när det gäller att stimulera flerspråkiga 

barns språkutveckling? Vilka fördelar och svårigheter upplever förskollärarna att det 

musikpedagogiska instrumentet innebär som metod i flerspråkiga barngrupper? Vi ser 

just det reella arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling på förskolan som viktigt 

att rikta strålkastarna på, då förskolan ska lägga grunden för barns livslånga lärande. 

Den begränsade kunskap som ges i förskollärarutbildningen kanske gör att förskollärare 

upplever det som svårt att använda musikpedagogik för att stimulera flerspråkiga barns 

språkutveckling. Barns förmåga att kommunicera och förstå det svenska språket, har en 

stor betydelse för barnets framtida skolgång, sociala relationer samt 

identitetsutveckling, då andraspråket är majoritetsspråket i samhället. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om musikpedagogiskt arbete i förskolan. 

Specifikt fokus riktas mot förskollärares arbete med flerspråkiga barns språkutveckling. 

Genom att undersöka och analysera förskollärares musikpedagogiska metoder kan en 

djupare förståelse för betydelsen av ett genomtänkt användande av musik i en 

flerspråkig förskola utvecklas och bidra till att utveckla det språkstimulerande arbetet i 

en förskoleverksamhet. Syftet leder fram till frågeställningarna; 

 

Hur beskriver förskollärarna sina musikpedagogiska metoder, specifikt i relation till 

barns andraspråksutveckling? 

 

Vilka fördelar och svårigheter beskriver förskollärarna med att använda musik som 

pedagogiskt redskap i flerspråkiga barngrupper? 
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3 Bakgrund 
I detta kapitel ges en kort presentation över musikens betydelse för barns 

språkutveckling samt vad det innebär att lära sig ett andraspråk. 

 

3.1 Musikens betydelse för barns språkutveckling 
Uddén (2004) menar att många barn tidigt i livet får höra spontana ramsor och visor av 

sina föräldrar. Detta innebär att barnet, genom att förstora tonfall, rytm och upprepning, 

undan för undan, förstår ordens mening. Rim och småvisor har därför en central 

betydelse för barnets språkliga utveckling. Språkutvecklingen är också sammanbunden 

med motorik och utvecklingen av rörelsemönster. Uddén hävdar vidare att människans 

utveckling bygger på successiva kommunikationsnivåer: först oordnade gester och 

läten, sedan mönsterformade rytmiska gester med sångton vilka så småningom leder 

fram till att språket formas och får en mening. Att människan har utvecklat talspråket 

kan bero på hennes förmåga att kunna imitera muskaliskt, menar Uddén. Genom att se 

sambanden mellan läten, sång och talspråk, så kan man bättre se och förstå varför barn 

spontant använder sång för att uttrycka sig och varför de tycker det är roligt att sjunga 

och musikleka med andra barn. Driften att erövra språket tycks vara den grundläggande 

orsaken till att människan är musisk. Det centrala för barn är tanken-ordet, alltså att 

kunna förstå. Därför blir sång och gestaltning under barndomen, till största del, ett 

medium för tanke- och språkutveckling, konstaterar författaren (Uddén, 2004).   

 

Kulset (2015) förklarar att sång kan ses som en typ av kommunikation och när barn lär 

sig språk kan de inte separera domänerna utan språket hanteras som en typ av musik. 

Eftersom musik har så stor påverkan på vår förstaspråksinlärning är det mycket troligt 

att musik har en betydande roll även i andraspråksinlärning, då musik och språk visats 

dela samma nervbanor. Andra studier visat bl.a. att personer med goda musikaliska 

(dvs. musikbegåvade, musikintresserade, melodiska och klangfulla) förmågor,  presterar 

bättre än genomsnittet i flera områden, såsom generell intelligens, verbalt minne, läs- 

och skrivkunnighet, visuell perception, rumsuppfattning, samordning av hörsel- och 

synintryck (Milovanov m.fl 2008).  

 

3.2 Att utveckla ett andraspråk 
Begreppet andraspråk används inom språkforskningen när man refererar till det språk en 

person lär sig efter sitt modersmål i ett samhälle där “det nya/okända” språket är 

majoritetsspråk. Ett andraspråk beskrivs i relation till den ordning en person kommer i 

kontakt med språket och berör inte personens förmåga att behärska språket (Skolverket, 

2013).  

 

Sandvik och Spurkland (2015) beskriver att förskolan ofta är den miljö där barn med 

annat modersmål möter och ges möjlighet att tillägna sig andraspråket. Författarna 

beskriver begreppet “successivt tvåspråkiga barn” som innebär att barnen lär sig ett 

andraspråk när de redan har ett utvecklat modersmål men för att bli förstådda i 

förskolemiljön kan de inte kommunicera på modersmålet.  

“Många barn som ska lära sig nytt språk i förskolan lägger en hel del tid på att lära sig förstå 

språket som talas runt omkring dem. En del prövar att prata det med en gång, men de flesta 

lyssnar till språket under en period utan att tala det själva” (Sandvik och Spurkland 2015 s 56).  

Vidare skriver författarna att barn har olika strategier för att lära sig andraspråket men 

oavsett strategi är utvecklandet av ett andraspråk en tidskrävande process. En del barn 
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använder samma strategi som vid utvecklandet av ett förstaspråk, dvs. startar med 

ettordsyttringar och tvåordsyttringar, medan andra tar fasta på vardagliga fasta uttryck 

som de använder i många olika situationer. “Oavsett vilken inlärartyp barnet 

representerar bör de vuxna arbeta medvetet med språkmiljön och se till att barnet möter 

språksituationer som motiverar det till att använda språket” (Sandvik och Spurkland 

2015 s 62). Författarna skriver att tvåspråkiga barn ofta kännetecknas av en tydlig vilja 

att kommunicera och det är viktigt att förskollärare utvecklar språkmiljön och skapar 

olika tillfällen för samtal. 
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4 Tidigare forskning 
I detta kapitel lyfts en del av den forskning som finns kring hur musik kan stödja 

inlärningen av ett andraspråk, musikens sociala funktion samt förskollärares 

musikpedagogiska utbildning.  

 
4.1 Forskning kring musik som stöd för andraspråksutveckling 
Jederlund (2011) har genom vetenskapliga studier och dokumenterade erfarenheter 

kommit fram till att musik är ett viktigt redskap för andraspråksinlärning i förskolan. 

Han har genomfört en studie under tolv år med olika förskolegrupper i Spånga och 

Tensta, som syftar till att förbättra kommunikationen mellan barn i olika stadsdelar, 

stärka barnens självförtroende och hjälpa dem att utveckla det svenska språket genom 

framförallt rytmiska rörelselekar. Barnen är i ålder 3-5 år och gruppstorleken varierar 

mellan 3-20 barn. Projektet utgick från förskolans helhetssyn på barnet, vilket skapar 

utrymme för barns egen lek och skapande aktiviteter. Det skapar möjlighet för barnen 

att tillägna sig språket på experimentell väg. Detta gjordes genom att Jederlund har 

studerat aktiviteter som genomförts av språkpedagogen Mallo Vesterlund, där hon 

arbetade med barnen med musik, rytmik och rörelse som en väg att stimulera 

språkutvecklingen. I projektet tillvaratogs bl.a. dansens möjligheter att fördjupa ord och 

begrepp. Barnen fick använda sina sinnen och kroppar för att erfara bokstäver och ord. 

Parallellt med detta arbetade förskollärare med orden och begreppen i 

förskoleundervisningen och modersmålsundervisningen. Begrepp som exempelvis 

framför, bakom, över, under, fort, långsam, användes för att beskriva rörelserna i 

dansen, vilket gjorde att begreppen blev konkreta och befästes i muskelminnet.  

Patel (2008) har tittat på relationen mellan andraspråksinlärning och musikalisk 

förmåga genom att språkliga kunskaper och musikkunskaper mätts på ett kvantitativt 

sätt genom test av förmågan att uppfatta mönster i tonhöjder, t.ex. upptäckten av en 

ändrad not i ett ackord eller melodi samt förmågan att härma korrekt. Studien är 

genomförd på femtio japanska vuxna som lär sig engelska som andraspråk. Resultatet 

visade att de deltagare som hade väl utvecklad förmåga att uppfatta skillnader i musiken 

var dem som var mest mottagliga och produktiva i fonologin i det nya språket, dvs. 

deras musikaliska förmåga var ett stöd för att uppfatta det nya språkets ljud. 

Schön m.fl (2008) har genomfört en kvantitativ studie som undersöker om sång kan 

vara en hjälp vid utvecklingen av ett andraspråk. Studien är genomförd utifrån tre test 

på tjugosex vuxna nybörjare i franska. I det första testet fick deltagarna lyssna på en sju 

minuter lång ordström av talade ord med tre stavelser. Några ord var nonsensord och 

några var riktiga ord och deltagarna skulle identifiera de riktiga orden. Test nr två 

genomfördes likadant som test ett men skillnaden var att orden sjöngs i en konstant 

tonhöjd. Test nummer tre genomfördes likadant som test två, med skillnaden att sången 

i test tre innehöll variationer i tonhöjd. Deltagarna visade högst andel rätta svar i test nr 

två (64%) och därmed visade studien att musik med regelbundenhet i tonhöjd var 

effektivast för att särskilja ord i en ordström. Studien visade även att test tre gav ett 

högre resultat (56 %) jämfört med test ett, där resultatet enligt forskarna likväl kan ha 

berott på chans (48 %). Därmed visar studiens resultat att musikens förändringar i ton 

och pitch kan vara ett redskap som underlättar för eleven att uppfatta fonologiska 

gränser mellan ord i en ordström och därmed har musik en viktig roll vid inlärningen av 

ett andraspråk.  

 

Karen m.fl. (2013) beskriver tidigare forskningsresultat som visat att deltagare som får 

höra sjungna stavelser kunnat identifiera ordgränser snabbare än deltagare som fick höra 
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monotont tal. Forskarna som genomfört dessa studier drog slutsatsen att genom att om 

varje språkljud kopplas till en konsekvent pitch kan en snabbare ordsegmentering av en 

ljudström ske och att sång därför kan ses som ett betydelsefullt hjälpmedel i början av 

inlärningsprocessen av ett nytt språk. I Karen m.fl. egna studie deltog 30 kvinnor och 30 

män. Deltagarna delades in i tre grupper och fick lyssna på en engelsk fras följt två 

gånger av den ungerska motsvarigheten. En grupp hörde tal, den andra rytmiskt tal och 

den tredje sång. Studien genomförde fem språkliga tester; ordtest på ungerska med flera 

svarsalternativ, taltest på ungerska, minnas den engelska frasen, igenkännande av den 

ungerska frasen, samt minnas den ungerska frasen. Studiens resultat gav stöd till de 

tidigare forskningsresultatens slutsats. Karen m.fl. menar att förståelsen för 

andraspråkets prosodiska drag (såsom rytm, tempo, intonation) och förmågan att 

behärska dessa har visat sig ha stor betydelse för att kunna göra sig språkligt förstådd av 

infödda. Den musikaliska förmågan kopplas samman med förmågan att behärska ett 

främmande språk och dess uttal. Musikalisk träning får betydelse för förmågan att 

imitera fraser på ett främmande språk och pitch-uppfattning har associerats till 

uttalsförmåga i ett andraspråk. Resultatet i Karen m.fl. visade att musikens effekter blir 

mer betydande vid krävande språkliga uppgifter, t.ex. att producera ord på andraspråket. 

Milovanov m.fl. (2008) har genomfört en studie som undersöker sambandet mellan hög 

musikalisk förmåga och god uttalsförmåga i ett andraspråk på fyrtio finska barn i åldern 

10-12 år. Först testades deltagarnas uttalsförmåga i 30 ord vilket delade barnen i god- 

samt mindre god uttalsförmåga. Efter åtta veckors träning genomfördes neurala 

mätningar av representationerna för tal- och musikljud genom MMN-test. Barn med 

hög musikalisk begåvning har bättre fonologi på ett främmande språk, än deltagare med 

lägre musikalisk begåvning hävdar forskarna. Vidare beskriver de att utvecklandet av 

den musikaliska förmågan verkar påverka fonologiska processer i nybörjarspråket och 

förbättrar brister i talat och skrivet språk. Utifrån studiens resultat dras slutsatsen att 

skillnader i uttalsförmåga kan bero på att elever med svag uttalsförmåga missar språkets 

musikaliska likheter, medan dem med god uttalsförmåga har uppmärksammat språkets 

musikaliska komponenter. En annan slutsats som dras är att språklig förmåga, både när 

det gäller att producera och särskilja ord, är sammanhängande med perceptuell 

musikalisk förmåga. 

Salcedo (2002) har genomfört en studie som undersöker effekten av sång i en 

nybörjarklass i spanska på collage-nivå. Deltagarna är indelade i grupper där en grupp 

hörde tal, två grupper hörde sång. Datainsamlingen består av cloze-tester som fastställer 

antalet ord eleven minns från sången. En av musikgrupperna fick höra musikens melodi 

under testet. Musikgrupperna visade högst resultat men att höra melodin under testet 

verkade inte vara någon fördel. I slutet av terminen samlades uppgifter om mängden 

repetition studenter rapporterade. Musik kan användas för att lära ett gott uttal på 

andraspråket, enligt Salcedo. Författarna drar slutsatsen att lärare kan dra fördel av detta 

då det är lätt att hitta sånger innehållande de språkljud eleverna har svårt med. Melodin 

kombinerat med låttexten erbjuder ett bra tillfälle att träna språkljudets uttal. Den 

svåraste aspekten av att lära sig ett främmande språk är ett korrekt uttal. Författarna 

skriver att en risk vid lärandet av främmande språk är att barnet inte hör ordet rätt och 

menar att musik hjälper till att utveckla förmågan att höra och därmed förstärks 

artikulationen av ord. 
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4.2 Musik som stöd för utökat ordförråd och förståelse för 
grammatiska strukturer 
Ehrlin (2012) har genom en etnografisk studie som kompletterats genom triangulering 

undersökt musikens funktion och plats i två musikprofilerade förskolors verksamhet. 

Ehrlin intervjuade förskollärare kring deras upplevelser av verksamheten samt 

genomförde deltagande observationer under två år i barngrupper med barn 3-5 år. Första 

analysen av intervjuerna användes som underlag för vad som studerades vid de 

deltagande observationerna. Observationerna var i studiens början fyra dagar per vecka 

och 5-6 timmar långa. Allteftersom studien fortlöpt har observationer genomförts 

enstaka dagar, vanligtvis en förmiddag per tillfälle. Vid studiens början genomfördes 

språktest STI (Språkligt Impressivt Test för Barn) vilket gjordes igen vid studiens slut. 

Resultatet i Ehrlins studie visar att musikaktiviteterna i förskolan ger barnen erfarenhet 

av språkliga mönster som meningsbyggnad, språkljud, och språkrytm. Genom 

illustration av låttext kan ord och begrepp placeras i en kontext vilket stödjer 

begreppsförståelsen. Om sång och musik används som redskap för att stimulera barns 

språk blir uppmärksamheten på sångens text påtaglig. Dessa måste förklaras för att få 

mening. På så vis stimuleras det talade språket genom musiken och med tiden återfinns 

orden från sångerna i barnets tal. Detta resultat samstämmer med tidigare forskning som 

visat att uttryck som vardagligen förekommer i förskolans gemensamma aktiviteter 

/rutiner ofta dyker upp i talet vid andra samspelssituationer. Därmed menar Ehrlin att 

barn bör få tillgång till en återkommande repertoar av sånger där de möter ord och 

begrepp de inte har i sitt aktiva ordförråd.   

 

Till skillnad från en talad konversation innehåller musik pitcher, melodier, rytmer, puls, 

mätta fraser som enligt Salcedo (2002) studie (se 4.1.1) hjälper elever att minnas 

ordförråd och grammatiska strukturer samt att förstå den allmänna meningen. Alla 

grammatiska aspekter och ett rikt ordförråd kan hittas i musiktexter och flytet av 

språkets användning är en av de viktigaste aspekterna med att lära språk, vilket kan 

läras genom musik. Musik innehåller grammatiska strukturer i en kontext som lättare 

minns och lärs, jämfört med lösryckta exempelmeningar. Författarna menar därför att 

musik kan användas som stöd i undervisning, då det är lätt och inte tidskrävande för 

läraren att hitta sånger som innehåller de grammatiska aspekter eleverna jobbar med. 

Detta menar författarna skapar förståelse hos eleverna för på vilket sätt grammatiska 

regelbundenheter används i flytande språk. 

 

Milovanov m.fl. (2008) hänvisar i sin studie (se 4.1.1) till tidigare forskning som visat 

att en god musikalisk förmåga hjälper upptäckten av orimlig meningsbyggnad, dvs man 

hör om meningen är felbyggd, och att musiker har en noggrannare avkodning och 

uppfattning av tonfall i språket. Således verkar musik och språk dela naturliga processer 

såsom prosedi, tonfall, musisk och språklig syntax (sammansättning av delar, t.ex. ord 

till hela fraser) och semantik (tolkning av teckensystem såsom alfabete, noter).  

 

4.3 Musikens sociala och kommunikativa funktion 
Kulset (2015) har genomfört en studie kring sångens påverkan på 

andraspråksutveckling och integration i förskolan. Studien genomfördes i Norge i två 

olika barngrupper där barnen var mellan tre och sex år. Ungefär hälften av barnen hade 

ett annat modersmål, varav ca 30 % av dessa inte talar majoritetsspråket alls. Kulset (en 

tidigare musiklärare) planerade och genomförde två musiksamlingar per vecka i fjorton 

veckor, där Kulset använde deltagande observation som metod. Med fyra förskollärare 
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som deltog under samlingarna genomfördes även semistrukturerade intervjuer. Kulset 

visar att barnen i studien fann stor glädje i musikaktiviteter trots att de saknar ett 

gemensamt verbalt språk. Hon menar att social trygghet och gruppkänsla är ovanligt i 

mångkulturella barngrupper och barnens olika förståelse för samling kan göra det svårt 

för förskollärarna att samla hela barngruppen, men med musik intresserades barnen. 

Musiksamlingarna bringade stor glädje för barnen och ändrade samlingens 

förutsättningar. Barnens uppmärksamhet och positiva känslor förstärktes. Att repetera 

sång tillsammans kan ge barn en känsla av säkerhet vilket Kulset menar är en 

förutsättning för lärandet, och det leder till att barn får möjlighet att fånga upp språket i 

sången.  

Dahlbäck (2011) studerar språket och musikens kommunikativa betydelse genom 

aktionsforskning. Studien genomfördes under ett år och var ett samarbete mellan elever, 

klasslärare, musiklärare och specialpedagog. Aktionsforskningen genomfördes i årskurs 

ett med tjugosex elever, varav fyra följdes närmare och observerades i studien. 

Specialpedagogen bedömde genom samtal barnens språkutveckling, samt använde ett 

kvalitativt läsutvecklingsschema för bedömning av deras språk- och läsförmåga under 

hösten och våren. Fyra dagar i veckan inleddes skoldagen med en lektion i musik och 

språk. Studien visade att med sång och musik blev möjligheterna att variera och repetera 

språkliga färdigheter större och varje barn fick ökad möjlighet att delta. Både musik och 

språk visade sig användas i ett kommunicerande syfte. Dahlbäck diskuterar utifrån sitt 

resultat balansen mellan att använda musik som ett mål eller som en pedagogisk metod. 

I litteratur uttrycks ibland uppfattningen att musik som metod för att utveckla andra 

kunskapsområden leder till att betydelsen av kunskap och förståelse för musik som 

ämnesområde förminskas eller att musikaktiviteter genomförs oreflekterat med mål att 

ha en rolig stund. Dahlbäck själv menar att en aktivitet i en pedagogisk verksamhet kan 

innehålla flera mål samtidigt. 

 

I Ehrlin (2012) beskrivs att musik används som redskap i en flerspråkig miljö för att 

förstärka sociala funktioner i barngruppen. Den etnografiska studien som Ehrlin 

genomfört (se 4.1.2) visade att personalen upplever att glädjen och upplevelsen är det 

mest betydelsefulla i det musikpedagogiska arbetet. Musik beskrivs som ett sätt för barn 

att erfara/uppleva gemenskap. Att sjunga i grupp medför att individen behöver 

uppmärksamma de övriga gruppmedlemmarna. Musikförskolorna i studien ser musik 

som kommunikativt och är måna om att skapa möjligheter för barnen att ta del av det 

gemensamma uttryckssättet som sång, ljud och rörelse innebär och att barnen har stöd 

av varandra och av aktivitetens struktur. Genom sång, dans, rim, klappa till musik 

skapas tillfälle att delta i verbal och kroppslig gemenskap. 

 

 

4.4 Förskollärares musikpedagogiska utbildning 
Ehrlin och Gustavsson (2015) har genomfört en aktionsforskning som belyser vad 

förskollärarstudenter uppfattar att de behöver utveckla för att kunna bli goda ledare och 

inspirationskällor för det musikpedagogiska arbetet i förskolan. Deltagarna i studien är 

förskollärarstudenter som utbildar sig på ett förskollärarprogram med musikprofil. 

Undersökningen genomfördes på två olika klasser. Den ena klassen har deltagit i fyra 

olika fokusgruppsdiskussioner, medan den andra klassen svarade på ett frågeformulär. 

Frågeformuläret användes som ett komplement till fokusgrupperna för att se om den 

data som framkom i diskussionerna även speglade den andra klassens upplevelser och 

uppfattningar.  
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Resultatet av Ehrlin och Gustavssons studie visar att förskollärarstudenterna upplever 

att de får goda teoretiska och didaktiska kunskaper. Genom utbildningen får 

förskollärarstudenterna stor didaktisk förståelse för varför musik kan användas som 

verktyg i förskolan och hur den kan användas för att nå mål i läroplanen, samt att barn 

uppfattas behöva känna glädje genom musik. Samtidigt visar resultatet att 

förskollärarstudenterna inte med säkerhet känner att de efter utbildningen vågar lita på 

sin förmåga att ansvara för musikpedagogiska aktiviteter i förskolan. För att utveckla 

sin självsäkerhet önskar förskollärarstudenterna i studien tid för att vidareutveckla sitt 

didaktiska tänkande samt mer praktiskt övande med barn.  

 

Ehrlin och Gustavsson drar slutsatsen att eleverna får mycket teoretisk kunskap kring 

varför musik i förskolan är viktigt, t.ex. som metod för att uppnå läroplansmål i andra 

ämnen. Den teoretiska kunskapen bygger dock inte på praktisk didaktisk kunskap, vilket 

innebär att studenterna behöver mer praktisk erfarenhet för att kunna 

utvecklas.  Författarna menar att förskollärarstudenterna behöver möjligheter att 

utveckla sin  lärarkompetens och därmed behöver vfu-perioderna vara tillfällen för 

eleverna att experimentera och prova sina utbildningsförvärvda kunskaper för att 

utvecklas och känna sig säkrare i sin framtida yrkesroll.  
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5 Teori 
I detta kapitel lyfts delar av det sociokulturella perspektivets syn på lärande och 

utveckling, då främst språkutveckling. Vi belyser även hur musikpedagogik i en 

språkstimulerande miljö och musikpedagogiska metoder tidigare beskrivits, eftersom 

studien syftar till att bidra med kunskap om musikpedagogiskt arbete i förskolan.  

 

Det sociokulturella perspektivet används som ett teoretiskt verktyg, eftersom 

perspektivets tankar har gjort starka avtryck på dagens förskola och hur förskollärare 

strukturerar sin undervisning. Musikpedagogikens betydelse i den språkstimulerande 

miljön och musikpedagogiska metoder, får också betydelse för hur förskollärare 

beskriver sitt musikpedagogiska arbete, och vilka möjligheter och svårigheter som 

uppfattas. 

 

Vi avser att använda dessa teoretiska glasögon för att tolka, analysera och dra slutsatser 

av de beskrivningar och uppfattningar som framkommer under intervjuerna med 

förskollärarna. 

 

 

5.1 Det sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivets grundsten är att utveckling och lärande hänger 

samman och sker genom deltagande i sociala handlingar, skriver Dahlbäck (2011). 

Människans medvetande utvecklas i samband med omgivningen, samhället och kulturen 

och lärande föregår utveckling. Lärande blir då att ta del av och tillägna sig olika delar 

av dessa kunskaper. Lärande pågår i alla sociala aktiviteter, enligt det sociokulturella 

perspektivet, och sker då både individuellt och kollektivt i sociala situationer, där de 

tidigare erfarenheterna utmanas och förändras. Sociokulturella perspektivet utgår ifrån 

att vi lär av varandra och fysiska och språkliga redskap anses avgörande resurser för 

lärande och utveckling. 

 

Dahlbäck skriver att det sociokulturella perspektivets grundare, Lev Vygotskij (1896-

1934) menar att människan kommunicerar via språket och det är i det språkliga sociala 

samspelet som vi utvecklar och förändrar vårt tänkande och handlande. Nyckeln till 

språkutveckling är därmed beroende av möjligheten att utveckla sin begreppsförståelse 

och därför behöver barn erfarenheter som ger grund för språkutveckling. Vygotskij 

intresserade sig även för förmågan att lära sig ett främmande språk. Han menade att det 

är skillnad i inlärning av modersmål respektive främmande språk, men att det finns 

gemensamma principer som stärker varandra och att modersmålets semantiska sida är 

en resurs vid lärandet av främmande språk. Ett centralt begrepp från det sociokulturella 

perspektivet, utifrån Vygotskij, är den “proximala utvecklingszonen” som har en central 

roll i perspektivets syn på undervisning och lärande. Begreppet syftar till vad individen 

kan utföra på egen hand och vad den kan utföra med hjälp av någon som kan mer. Det 

är mellan dessa nivåer undervisning bör ligga, enligt Vygotskij, för att individen ska 

utvecklas. 

 

 

5.2 Musikpedagogik i en språkstimulerande miljö 
Musik kan i förskolans verksamhet användas både som mål och som metod. Musiken 

kan användas som ett sätt för människan att få förståelse för samt vinna kunskap om oss 

själva i den kontext vi befinner oss i, skriver Dahlbäck (2011). Vesterlund (2012) menar 

att musiken i sig är ett språk som kan sammanföra människor, oavsett vilken etnisk 
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grupp eller kultur de tillhör. Musiken kan då vara ett universellt sätt att kommunicera 

med varandra, förmedla budskap och känslor utan ord utifrån egna rytmer, toner och 

rörelse (a.a). Genom musikens kommunikativa funktioner kan musik bidra till en ökad 

förståelse för vår omvärld i en lärprocess, enligt Dahlbäck. Även Salcedo (2002) menar 

att genom att använda sång och musik i undervisningen skapas möjlighet för elever att 

nå en djupare förståelse för kulturen som ligger till grund för det språk som lärs. Genom 

att använda musik som ett pedagogiskt redskap kan även andra ämnen såsom sociala 

situationer, historiska händelser, geografiska beskrivningar m.m beröras, enligt Salcedo. 

 

Att erbjuda barn regelbundna musikaktiviteter och kreativ rörelse m.m. i en pedagogisk 

verksamhet ger många fördelar som i forskning visat sig ha både direkta effekter, dvs 

språkliga färdigheter, och indirekta effekter, såsom en god lärandemiljö, självförtroende 

och trygghet, för erövrandet av ett främmande språk. Mashayekh & Hashemi (2011) 

belyser att genom musik får barnen tillgång till en viktig källa till självuttryck och 

kreativitet och möjlighet att utveckla självdisciplin och sin organisatoriska förmåga. Att 

öva musik i grupp, ger en möjlighet att utveckla gruppkänsla, förmågan att ta ansvar 

och individuella “teamplayer”-egenskaper. Att sjunga tillsammans kan föra individerna 

närmare varandra och musik kan minska lärarens maktövertag och skapa gemenskap 

mellan elev och lärare. Detta innebär, enligt Mashayekh & Hashemi, att lärare och 

elever får möjlighet att tillsammans dela akademiska och sociala aktiviteter genom 

musik, och på så vis kan musik göra språkinlärningen intressant. 

 

Musik kan ha positiva effekter på den kognitiva förmågan, bl.a. kan problemlösning, 

analysförmåga och utvärderingsförmåga utvecklas. Mashayekh & Hashemi menar att 

för barn som inte är akademiskt högpresterande kan musik ge positiva effekter på 

självförtroende och självkänsla. Författarna menar att det är viktiga aspekter för att 

utveckla ett andraspråk, och därmed kan musiken bli ett tillfälle att briljera under en i 

övrigt akademiskt fokuserad vardag. 

 

 

5.3 Musikpedagogiska metoder 
Vesterlund (2012) beskriver Orff-Schulwerk som en pedagogisk modell för 

förskolebarn. Modellen handlar om hur man aktivt kan använda musik, rörelse, rytmik 

och tal i det vardagliga pedagogiska arbetet i förskolan. Detta är en pedagogik som 

används i många länder bl.a. i Sverige och Finland. Den pedagogiska modellen Orff-

Schulwerk grundades av Carl Orff (1895-1982) som var en kompositör som intresserade 

sig för musikpedagogik. Enligt Orff  tillhör musiken alla och människan har en inbyggd 

förmåga att tillägna sig och uppleva musiken, på ett likande sätt som den gör med sitt 

modersmål. Orff menade att barns utveckling av språk tar sin början i klang och rytm i 

barnets namn, enkla barnsånger samt rim och ramsor. I det pedagogiska arbetet med 

Orff-Schulwerk arbetar man utifrån en process. Denna process kan liknas vid en trappa 

som man ska ta sig uppför och i processen utgår man från den nivå där barnen befinner 

sig i sin musikaliska utveckling. För varje trappsteg man går uppför fylls det på med ny 

kunskap och nya erfarenheter kring musik, rytm, rörelse och språk. 

 

Suggestopedia är enligt Salcedo (2002) en musikpedagogisk metod som utvecklades av 

bulgariska psykoterapeften Georgi Lozanov 1978. Metoden har legat till grund för 

mycket forskning kring musikens betydelse vid inlärningen av främmande språk. 

Författarna beskriver suggestopedia som en holistisk metod som riktar lärandet till båda 

hjärnhalvorna, då Lozanov betonade vikten av att hela hjärnan stimuleras för att 
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maximalt lärande av andraspråket ska ske. Därför bygger metoden på klassisk musik 

och avslappnande tekniker som hjälper den lärande att koppla på omedvetna resurser 

som underlättar inlärningen och skapar större behållning av ordförråd och 

språkstrukturer. Musiken används för att förstärka lärandet genom att skapa social 

harmoni då musiken anses stimulera gruppkänsla och trygghet, samt ha motiverande 

effekter genom att stimulera avslappning som anses ge ökad koncentration (Mashayekh 

& Hashemi 2011). 

 

The Contemporary Music Approach (CMA) är en metod som utgår från sånger som 

minnesstöd, vilket anses vara speciellt gynnsamt för att utveckla förståelse för 

grammatiska strukturer inom ett andraspråk. Inom CMA ställs sång och rytm i samband 

med olika grammatiklektioner där speciella beats antas påminna eleverna om en låt och 

sången påminner dem i sin tur om grammatiken. Metoden kopplar samman sång och 

psykologi med språkinlärningen. CMA använder en steg-för-steg teknik för att 

kombinera aktiva och ickeverbala processer av högra hjärnhalvan med verbala och 

logik-baserade processer i den vänstra hjärnhalvan för att minska hämningar och 

möjliggöra för eleven att lära och minnas vissa grammatiska drag, skriver Salcedo 

(2002). 
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6 Metod 
I detta kapitel redogörs för den metod och det tillvägagångssätt som använts i denna 

studie. Vi börjar med att beskriva och motivera valet av metod följt av hur intervjuerna 

genomförts och hur materialet har bearbetats. Under 6.3 Urval presenteras studiens 

deltagare. Sluligen beskriver vi de etiska aspekter som varit aktuella under arbetets gång 

samt diskuterar metodens styrkor och svagheter. 

 

6.1 Metodval 
Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om musikpedagogiskt arbete i förskolan. 

Specifikt fokus riktas mot förskollärares arbete med flerspråkiga barns språkutveckling. 

När forskningsfrågan berör människors tänkande, uppfattningar, erfarenheter, 

handlingar osv, blir det nödvändigt att forskaren får tillgång till respondenternas 

uppfattningar om situationen och om sig själva vilket gör att kvalitativa metoder är 

lämpliga (Kihlström, 2007, Denscombe, 2016). 

För att få tillgång till förskollärarnas perspektiv och svar på våra frågeställningar valde 

vi att använda kvalitativ intervju som undersökningsinstrument, vilket Kihlström (2007) 

menar liknar till formen ett vardagligt samtal, men skiljer sig genom att samtalet har ett 

bestämt fokus och  intervjuaren ser till att samtalet håller sig till ämnet. Dessa 

kvalitativa intervjuer som Kihlström beskriver motsvarar den metod som Denscombe 

kallar semistrukturerade intervjuer, då det används öppna frågor och svar. Vid 

semistrukturerade intervjuer så är det ett eller flera ämnen som ska behandlas och till 

detta frågor som ska besvaras. Intervjuaren är inställd på att vara flexibel när det gäller 

ordningsföljd på ämnen och frågor och låter respondenten utveckla sina idéer och få 

möjlighet att tala mer utförligt om det som intervjuaren tar upp, dvs ge öppna svar. 

Betoningen i intervjun ligger på respondenten som utvecklar sina synpunkter skriver 

Kihlström.   

 

Vi valde att använda denna metod då vi bedömde att kvalitativa/semistrukturerade 

intervjuer gav oss goda möjligheter att få reda på respondentens uppfattningar, tankar 

och föreställningar av ämnet och genom denna metod gavs respondenterna möjlighet att 

utveckla sina tankegångar och ge utförliga svar. Vi hade också möjlighet att ställa 

följdfrågor som förtydligade eller utvecklade förskollärarnas svar och tankegångar. 

 

 

6.2 Genomförande och bearbetning 
Frågorna i intervjuguiden utformades utifrån vårt syfte och våra frågeställningar, för att 

kunna besvara hur förskollärarna beskriver sina musikpedagogiska metoder, specifikt i 

relation till barns andraspråksutveckling samt vilka fördelar och svårigheter 

förskollärarna beskriver med att använda musik som pedagogiskt redskap i flerspråkiga 

barngrupper? 

Med utgångspunkt i Kihlströms (2007) beskrivning av en kvalitativ intervju, samt 

Denscombes (2016) beskrivning av en semistrukturerad intervju, grundades 

intervjuguiden på öppna frågor som gav respondenterna möjlighet att ge utförliga svar, 

samt möjlighet för intervjuaren att ställa följdfrågor. Efter att intervjuguiden utformats 

genomförde vi varsin pilotintervju med en kollega på våra arbetsplatser för att 

kontrollera om intervjufrågorna var tillräckliga för att ge svar på våra frågeställningar 

eller var svåra för respondenten att förstå. Vi upplevde att intervjuguiden var bra och att 

inga förändringar behövdes.  
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För att finna lämpliga och frivilliga deltagare till vår studie skrev vi ett brev (se bilaga 

A) med information om studien, ämnesområde och etiska utgångspunkter. Efter 

deltagarnas godkännande genomfördes semistrukturerade intervjuer som inleddes med 

att informanten fick en kort presentation/repetition av intervjuns syfte, dess etiska 

principer och vi bekräftade med informanten att vi har tillåtelse att använda 

ljudinspelning. Vi valde att använda ljudinspelning under intervjun då vi anser det 

värdefullt för processen av bearbetning av data. Genom ljudinspelningen kunde vi 

återgå till intervjun under bearbetningen och vi säkerställde att vi inte missat att 

anteckna informantens fullständiga svar eller avgörande detaljer. Ljudinspelningen 

kompletterades med anteckningar rörande informantens icke verbala uttryck, såsom 

gester och kroppsspråk eftersom det kan ha betydelse för hur svaret på frågan tolkas. 

Anledningen till att vi inte använde videofilmning under intervjun är att vi tror att detta 

skulle kunna bli ett stressmoment som inger obehag hos informanterna, vilket även 

påpekas i Denscombe. 

Efter genomförda intervjuer bearbetades materialet genom den process som beskrivs i 

Denscombe. Intervjusvaren förbereddes för analys genom att ljudinspelningar 

transkriberades och  förtrogenhet med materialet skapades genom återupprepade och 

noggranna läsningar av transkriberingarna. Tolkningsprocessen förbereddes genom att 

vi färgkodade transkriberingarna så att varje informant hade varsin 

färg.  Respondenternas svar sammanställdes under tillhörande intervjufråga för att 

kunna jämföras och kategoriseras. Vid tolkningen av materialet kodades och 

kategoriserades datan, samt att vi identifierade teman i materialet utifrån studiens syfte 

och frågeställningar. Slutligen presenterades data genom beskrivningar av materialet 

som stöds genom citat från intervjuerna. Bearbetningen har skett utifrån de 

vetenskapliga principerna, dvs. analysen är grundad i materialet, tolkningarna har 

grundats på noggranna läsningar, fördomar har undvikits samt att processen skett 

repetitivt. 

 

6.3 Urval 
I planeringen av intervjuerna har vi valt förskollärare som undersökningsgrupp, då de 

kan bidra till att ge utförliga och trovärdiga svar och exempel, utifrån deras utbildning 

och erfarenheter. Studiens urval baserades på ett icke slumpmässigt urval, då vi baserat 

vårt urval på förskollärare som vi vet arbetar på förskolor som har hög andel 

flerspråkiga barn i sina barngrupper. Detta kriterium för deltagande valde vi för att öka 

våra möjligheter att uppnå vårt syfte samt få svar på våra frågeställningar.  

 

För att finna lämpliga och frivilliga förskollärare till vår studie skrev vi ett brev med 

information om studien, dess ämnesområde och etiska utgångspunkter. Urvalet bestod 

av fem verksamma förskollärare. Förskollärarna i urvalet är utvalda eftersom de arbetar 

i flerspråkiga barngrupper där musik, på olika sätt, är en del av det vardagliga 

pedagogiska arbetet. Urvalet, som här presenteras med fiktiva namn, arbetar i olika 

verksamheter gällande geografisk placering, förskolans storlek, ålder på barngruppen 

och de har olika lång erfarenhet av yrket.  

 

Förskolläraren Elin är 30 år och har arbetat som förskollärare sedan 2012. Hon arbetar 

på en stor kommunal förskola med barn 3-5 år. Närmare hälften av barnen i 

barngruppen är två- eller flerspråkiga. 

Förskolläraren Sofia är 30 år. Hon har arbetat i förskola 10 år och arbetar på en mindre 
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kommunal förskola med åldersblandade barngrupper (1-5 år). En mycket hög andel av 

barnen i barngruppen är två- eller flerspråkiga. 

Förskolläraren Marie har arbetat som förskollärare sedan 2006 och arbetar på en mindre 

kommunal förskola med åldersgruppen 2-4 år. Närmare hälften av barnen i barngruppen 

är två- eller flerspråkiga. 

Förskolläraren Petra är 49 år och har arbetat som förskollärare sedan 1993. Petra 

är  verksam i en mindre kommunal förskola med barn 1-3 år. Mer än hälften av barnen i 

barngruppen är två- eller flerspråkiga. 

Förskolläraren Jessica är 32 år och har arbetat som förskollärare sedan 2011. Hon 

arbetar med barn i åldern 1-3 år på en mindre kommunal förskola. Mycket hög andel av 

barnen i barngruppen är två- eller flerspråkiga. 

 

Att urvalspersonerna arbetar utifrån delvis olika förutsättningar ser vi som betydelsefullt 

då det kan ge stora variationer och kontraster i studiens resultat. Självklart är urvalet 

även baserat på förskollärarnas vilja att delta i studien. 

 

 

6.4 Etiska aspekter 
Hemrén (2011) beskriver forskningsetik som reflekterade normer och teorier som 

vägleder forskaren i forskningsarbetet. Forskningsetik beskrivs omfatta relationen 

mellan forskning och etiska krav på forskaren samt etiska krav på forskningens 

inriktning och genomförande. 

I denna studie arbetade vi utifrån vetenskapsrådets etiska principer. Information och 

etiska principer för deltagande i studien framgick skriftligen i det brev som skickades ut 

som förfrågan till potentiella deltagare (se bilaga B). Utifrån informationskravet och 

samtyckeskravet upplystes alla deltagare om studiens syfte och publicering samt att 

deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas. I studien avkodades all 

personlig information  för att inte röja deltagarnas identitet för utomstående i enlighet 

med konfidentialitetskravet. Hänsyn togs även till nyttjandekravet då det i förfrågan om 

deltagande även framgick att de uppgifter som insamlas enbart kommer att användas för 

forskningsändamål. 

 

 

6.5 Metoddiskussion 
Vi valde att använda intervju som metod för insamlande av empiriskt material att 

analysera. Fördelar med kvalitativ intervju/semistrukturerad intervju som metod, anser 

Denscombe (2016) är informationens djup, då ämnet kan utforskas, frågor kan följas 

upp och undersökningsområdet kan följas upp under en relativt lång period. Forskaren 

får troligen värdefulla insikter som grundar sig på information och kunskaper från 

informanternas svar i intervjuerna. Genom intervjuguidens öppna frågor anser vi att det 

skapades möjligheter att upptäcka skillnader/likheter i respondenternas svar på ett 

nyanserat och berikande sätt, vilket vi tydligt såg i efterföljande tolkningsprocess av 

datan.  

Intervjuer med ljudinspelning kräver endast enkel utrustning såsom exempelvis digital 

ljudinspelare eller dator. Intervju som metod ger flexibilitet och justeringar av 

undersökningens inriktning kan göras under själva intervjun och möjliggör en 

undersökningsinriktning som utvecklas och förändras under arbetets gång. Då intervjuer 

oftast är bokade i förväg så får man en hög svarsfrekvens. I intervjuer ansikte mot 

ansikte kan validiteten av data kontrolleras under tiden de samlas in (Denscombe, 

2016). Genom våra pilotintervjuer hade vi kontrollerat vår intervjuguide innan datan 
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samlades in och under genomförandet styrde vi intervjuerna genom att ställa följdfrågor 

till respondenterna utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. På detta sätt höll både 

intervjuaren och informanten fokus på ämnet. 

En svårighet med intervju som metod är att kostnader vid intervjuerna kan bli höga, om 

informanterna är geografiskt utspridda. Med hänsyn till detta skickade vi brevet till 

möjliga informanter till förskolor inom vårt närområde, men som vi inte hade personliga 

kopplingar/relationer till. 

En annan svårighet med kvalitativ intervju/semistrukturerad intervju som metod, hävdar 

Denscombe kan vara att respondenternas uttalanden kan vara påverkade av forskarens 

identitet. Tillförlitligheten av data kan påverkas av den specifika kontexten och de 

specifika personerna som deltar. Vi hanterade detta genom att presentera oss som 

förskollärarstudenter och betona att det är förskollärarnas uppfattning av ämnet vi vill 

undersöka snarare än deras akademiska eller vetenskapliga kunskaper.  

Den tekniska utrustningen, exempelvis ljudspelare, kan bli hämmande för informanten. 

Därför informerade vi om detta i vårt brev samt kontrollerade vid intervjutillfället att 

informanten gav tillåtelse till detta. 

Databearbetning och analys av intervjuerna kan bli väldigt tidskrävande för forskaren. 

Vi har reflekterat kring detta när vi beslutade hur många informanter som skulle ingå i 

vår studie. Antalet informanter avvägdes utifrån studiens informationsdjup och 

tidsåtgång till att analysera och bearbeta intervjuerna. 

Genom Denscombe belyses vikten av att forskaren är medveten om dessa nackdelar och 

har reflekterat över samt förberett genomförandet av intervjuerna för att få utvecklad 

och tillförlitlig data.  

 

Studiens urval har haft stor betydelse för studiens resultat. Om vi valt att intervjua 

förskollärare som arbetar på förskola med musikprofil kunde resultatet sett väldigt 

annorlunda ut. Vi tror att musikprofilerade förskolor har ett mycket genomtänkt 

arbetssätt kring musik och språkutveckling och eventuellt gett oss mer vetenskapligt 

baserade svar. Genom att intervjua förskollärare i vanlig förskoleverksamhet tror vi att 

resultatet är mer igenkännbart för majoriteten av förskolorna i Sverige. Syftet med 

uppsatsen är att bidra med kunskap om musikpedagogiskt arbete i förskolan. Specifikt 

fokus riktas mot förskollärares arbete med flerspråkiga barns språkutveckling. 

Vi tror att urvalet har stor betydelse för hur en läsare kan ta till sig resultatet. 

Förhoppningen är att en läsande förskollärare ska känna sig inspirerad till att arbeta med 

musik. Om resultatet avspeglat förskolor med musikprofil kan arbetet med musik 

uppfattas som svårt och krävande, t.ex. ta mycket tid och att pedagogen behöver mycket 

kunskap om musik, för att uppnå de positiva effekterna. I vårt urval visade det sig att 

flera av förskollärarna upplever att musik är roligt. Hade ingen förskollärare i urvalet 

haft musik som intresse hade det också påverkat resultatet. Hade så varit fallet är det 

troligt att vi fått mindre fördelar och andra svårigheter lyfts i intervjuerna.  

 

 

6.6 Undersökningens validitet och trovärdighet 
Denscombe (2016) menar att kvalitativ forskning har en tendens att bygga sina studier 

på ett relativt litet antal fall vilket kan ge upphov till frågor om hur representativa dessa 

fall är och hur stor sannolikheten är att resultatet kommer att återfinnas på annat håll, 

dvs hur stor överförbarheten är. Den studie som genomfördes kan inte anses vara 

generaliserbar, då urvalet var litet och detta var heller inte vår avsikt. Studiens fokus låg 

istället på att se likheter och variationer i förskollärares beskrivning av hur de arbetar 

med musik, specifikt i förhållande till barns andraspråksutveckling samt vilka fördelar 
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och svårigheter de upplever kring att arbeta med som musik som pedagogiskt redskap i 

flerspråkiga barngrupper.  

Genom studiens metodval fick vi djup information från vårt urval vilket bidrog till 

studiens överförbarhet, då det innebär att man skulle kunna jämföra och överföra de 

resultat vi kom fram till i vår studie till andra studier. Resultatet i vår studie baseras på 

de uppfattningar och beskrivningar våra informanter delgett oss. Ett annat urval hade, 

genom samma metod och mätinstrument, kunnat ge både liknande och ett helt annat 

resultat, då arbetssätt i förskolan påverkas av enskilda förskollärares intressen och 

förhållningssätt. 

 

I denna studie skapades tillförlitlighet genom att vi utförligt beskrev vår 

forskningsprocess och argumenterade för val som gjorts under arbetets gång och vad 

som kan ha påverkat de resultat som studien visat. 

Trovärdigheten i studien är hög då intervjuguiden är utformad utifrån 

syfte/frågeställning, stöd för våra tolkningar visas genom citat från intervjuerna i 

resultatet. Detta menar Kihlström (2007) gör att läsaren får hjälp att förstå 

undersökningens innebörd och att den blir fördjupad. Vi valde citaten så att de 

representerade alla informanternas svar för att belysa de likheter och skillnader som 

empirin innehöll.  
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7 Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet av genomförda förskollärarintervjuer, utifrån de 

kategorier/teman vi identifierat. Resultatet besvarar frågeställningarna: 

Hur beskriver förskollärarna sina musikpedagogiska metoder, specifikt i relation till 

barns andraspråksutveckling? 

 

Vilka fördelar och svårigheter beskriver förskollärarna med att använda musik som 

pedagogiskt redskap i flerspråkiga barngrupper? 

 

Den resultatanalys som finns i kapitlets slut grundas i den teori som presenterats i 

kapitel 5.  

 

 

7.1 Förskolans musikpedagogiska arbete 
Alla förskollärarna i studien uttrycker att musik är ett vardagligt inslag, som på olika 

sätt kommer till uttryck i deras verksamheter. De har olika musikpedagogiska arbetssätt, 

men samlingar med sång lyfts av samtliga förskollärare. Några förskollärare arbetar 

med musikpedagogiska projekt och i alla verksamheter finns visst utrymme för spontant 

musicerande. 

 
7.1.1 Sång och musiksamlingar 

Förskolläraren Petra berättar att de arbetar med musik eftersom deras mål är språk och 

kommunikation, medan Sofia och Elin beskriver det musikaliska arbetet som en källa 

till glädje och något lustfyllt. Elin menar att deras syfte med sångsamlingar är att barnen 

ska få en känsla för språkets rytm och beskriver upprepning som betydelsefullt.  

Förskollärarna Elin och Sofia berättar att de främst använder sång med tecken eller 

rörelser men att de även använder en del instrument. I samtliga intervjuer lyfts 

sångsamlingar som ett dagligt inslag i verksamheten. Förskollärarna beskriver att de 

ofta använder stödjande material vid dessa samlingar. Sofia uttrycker att “Vi har 

dagligen sångsamlingar innan lunch, där vi har sångpåsar med sångkort eller material i. 

Vi sjunger en hel del sånger med tecken för att barnen ska få större förståelse”. I 

samtliga förskollärarintervjuer framkommer att stödjande material såsom sångkort, 

sångpåsar med rekvisita, bilder och tecken/rörelser ofta används vid musiksamlingar. 

Instrument används i samtliga verksamheter men intervjuerna visar att de används i 

olika grad och på olika sätt.  I några verksamheter finns instrument tillgängliga för 

barnen medan andra använder instrument utefter förskollärarnas planering och deras val 

av tillfälle. Elin beskriver att barnen har fått skapa sina egna maracas som används vid 

samlingar för att förstärka takten i sången. Vid andra samlingar beskrivs att barnen får 

använda sin kropp som ett instrument. Exempel på detta beskriver Elin genom att 

barnen klappar takten på knäna eller klappar stavelser med händerna. Även Jessica 

beskriver att de vid samlingar arbetar med att förstärka rytmer med hjälp av instrument. 

“Vi har jobbat mycket med puls ju, puls och rytm och slagit på trummor och gått 

långsamt och snabbt och mycket med dynamik och vi har jobbat med kontraster.” 

Jessica förklarar vidare att kontrasterna i musiken skapas genom att variera kraft och 

tempo på trumman och barnen tränar på att uppfatta skillnaderna och följa med sin 

kropp. 
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Intervjuerna visar att det främst är rytminstrument som används i det musikpedagogiska 

arbetet. I empirin ser vi att vid sång- och musiksamlingar är barnen skapare av den 

musik som skapas. Förskollärarna beskriver att de använder enkla instrument som 

barnen själva hanterar och ingen förskollärare talar om att pedagogen ackompanjerar 

med exempelvis gitarr eller piano till barnens sång.  

Petra nämner att de i hennes verksamhet även integrerar ikt-verktyg när de arbetar med 

musik. Hon beskriver att pedagogerna på hennes avdelning försöker organisera sitt 

arbete med musik utifrån barnens önskemål, där ipaden blir ett verktyg för barnen att 

visa sitt intresse för pedagogerna. Hon berättar att barnen genom ipaden visar 

pedagogen vilka sånger de är intresserade av och att användningen av ipad lett till att 

sångerna kan sjungas på olika språk. Petra säger att “Vi sjunger mycket, använder oss 

utav sång. Sen är det ju även med ipad, projektor och CD-spelare, lite olika, utifrån egen 

planering och barnens önskemål”. De tekniska artefakterna ökar barnens möjlighet att 

påverka musiksamlingarnas innehåll. Med hjälp av ipaden kan barnen visa vilka sånger 

de vill sjunga och genom att projektera upp klipp med sång och bild beskriver Petra att 

alla barn får möjlighet att förstå vad sångerna handlar om. 

 

 
7.1.2 Projekt/temaarbete 

Förutom att arbeta med musik vid samlingar beskriver förskollärarna Marie och Jessica 

att de arbetar, eller har arbetat, med musik som tema eller projekt. Förskolläraren Marie, 

som i sitt arbete haft ett musiktema, lyfter att arbetet växt fram utifrån barnens och 

pedagogernas gemensamma intresse.  

 
“När vi jobbade mer intensivt med musik, för något år sedan, så var det just att det var väldigt 

mycket musicerande och barnen ville gärna lyssna på musik…skivor och så. Eftersom vi då var 

två pedagoger som tyckte det var kul att jobba med musik, så blev det en grund till att vi gick 

vidare och jobbade med musik med barnen”. (Marie) 

 

Marie beskriver även att de använde instrument, såsom keyboard, xylofon och 

rytminstrument, i den pedagogiska miljön under temats gång och tillsammans lyssnade 

på och utforskade olika musikgenrer, alltifrån klassisk musik till rock.  

 

Jessica beskriver att de arbetar med ett musikprojekt på sin arbetsplats där barn och 

personal regelbundet träffas i tvärgrupper för att musicera tillsammans. I projektet 

arbetar personalen utifrån aktionsforskning. Personalen planerar en musikaktivitet och 

letar sedan upp vetenskapliga belägg för det dem vill göra. Sedan görs en auktion, dvs. 

aktiviteten genomförs med barngrupp som dokumenteras. Efter genomförandet görs en 

pedagogisk reflektion som blir utgångspunkt för hur arbetet ska gå vidare. Därmed ser 

projektets musikpedagogiska aktiviteter olika ut från gång till gång och har olika 

fokusområden, säger Jessica.  

 

När Jessica beskriver vilka tankar som ligger till grund för deras musikprojekt svarar 

hon att  

 
“Vi arbetar ju utifrån aktionsforskning mycket och vi planerar, reflekterar och gör aktioner, för 

att driva det och pedagogisk dokumentation, för att driva det hela tiden framåt. Sen att ämnet är 

musik, för att jag är väldigt drivande i musik och ser alla vinsterna som finns i det”. (Jessica)  
 

Jessica ger uttryck för ett medvetet arbetssätt då hon berättar att pedagogerna som leder 

musikprojektet har gemensam planeringstid och därmed möjlighet att reflektera och 
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diskutera tillsammans. Vidare beskriver Jessica att det inte är språkfrämjande som är 

projektets kärna, utan att musiken används som ett universellt språk där pedagogerna ser 

att musiken binder samman och bygger broar mellan barn med olika språkliga 

bakgrunder. 

 

 
7.1.3 Spontant musicerande 

I intervjuerna lyfts även att musik används vid spontana tillfällen i verksamheten, 

exempelvis sång vid fri lek eller att spela skivor i bakgrunden vid andra aktiviteter. 

Förskolläraren Petra beskriver att hon ser fördelar med att sjunga spontant i 

verksamheten, t.ex. vid skötbord, vid måltider eller för att lugna och trösta. “När ett 

barn är ledsen kan jag hålla om barnet och nynna eller sjunga en bekant melodi som jag 

vet att barnet tycker om”. Petra beskriver att hon upplever att en lugn och igenkänd 

melodi kan göra att barnet känner lugn och trygghet. 

 

Förskolläraren Marie beskriver att förskolans miljö innehåller en musikhörna där barnen 

har tillgång till att utforska olika instrument. Sofia beskriver att de material som 

används vid samlingar kan även kan användas vid andra tillfällen.“Vi har sångkort eller 

magisk låda med sång tillgängliga så att barnen själva kan ta del av material när helst de 

känner för det. Det blir nog roligare för barnen då de själva tar initiativ till att använda 

sig av instrumenten eller sångkorten i leken”. De material som pedagogerna använder 

för att stödja barns språk vid samlingar beskriver Sofia som tillgängliga och tillåtna för 

barnen att använda även vid andra tillfällen. Därmed kan material från sångsamlingen 

bli ett stöd för barnens kommunikation även i andra sociala situationer, t.ex. vid fri lek. 

 

 

 

7.2 Upplevda musikpedagogiska fördelar 
Förskollärarnas upplevda fördelar med ett musikpedagogiskt arbete i en flerspråkig 

barngrupp berör både språkliga och emotionella aspekter. Samtliga förskollärare lyfter 

att musik skapar glädje och gemenskap i barngruppen samt att de kan arbeta med 

språkutveckling på flera nivåer genom musikpedagogik. 

 

 
7.2.1 Positivt för gemenskap och glädje 

Att musik skapar glädje och främjar gemenskap trots språkliga olikheter betonas i 

samtliga intervjuer. Musikpedagogiska aktiviteter beskrivs av förskollärarna som ett 

tillfälle där alla kan mötas, oavsett modersmål, och delta tillsammans. De beskriver 

musik/sångsamlingar som stärkande för gemenskapen, en mysig stund och tillfällen som 

väcker glädje, spänning, lust och välbefinnande hos barnen.  

 

Under intervjun med Elin lyfter hon att de använder sig av exempelvis youtube för att 

lyssna och titta på musik och sånger på olika språk. Genom detta arbetar dem med 

förståelsen för varandra i barngruppen. “Det brukar vi göra med alla för att man ska få 

känslan som svensktalande barn att förstå hur det är att inte förstå och hur jobbigt det är. 

Sen får dom ju upp ögonen på att det finns annat också. En del finns ju på flera språk så 

vi kan titta på det svenska efter eller innan. Oftast har det varit positivt”. Elin beskriver 

att alla barn i barngruppen kan utveckla en förståelse för hur svårt det är för barn som 

inte talar svenska att delta i exempelvis en lek genom detta arbetssätt. Hon menar att 

detta stärker barnens känsla för empati och bidrar till att barnen visar större förståelse 

för varandra, vilket stärker gemenskapen i barngruppen. Hon förklarar att genom att 
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lyssna på musik från olika länder eller på olika språk ges svensktalande barn möjlighet 

att utveckla sin förståelse för att det finns många språk och att barn med annat 

modersmål har ett språk, även om de inte talar det svenska språket. Den utvecklade 

förståelsen för olikheter menar Elin är stärkande för gemenskapen i barngruppen. 

 

Vidare beskriver Elin att musik kan skapa samhörighet även mellan den vuxne och 

barnen. “Sen tycker jag att musik skapar en samhörighet, både mellan barn och vuxen 

och mellan barnen. Den samhörigheten kan vara viktig för att man ska våga prova det 

nya språket. Vi kan sjunga tillsammans även om vi inte kan tala med varandra”. Även 

de andra förskollärarna ger uttryck för att musikpedagogiska aktiviteter kan delas av 

alla, oavsett språk och att detta är stärkande för gemenskapen. Jessica säger att “Man 

har musiken, man känner att alla kan delta, det blir ju demokrati på ett annat sätt och att 

då helt plötsligt så kan dom barnen med ett annat språk hänga med, mer rättvist och man 

möts på samma villkor”. Här ger Jessica uttryck för att deltagandet i gemensamma 

aktiviteter och sociala sammanhang främjar gemenskap och ökar flerspråkiga barns 

möjlighet att delta.  

 

Förskollärarna i studien lyfter alla att musik är något glädjefyllt för barnen. Jessica 

beskriver att barnen visar stort intresse för det musikprojekt som bedrivs i hennes 

verksamhet. “När man säger att nu ska vi gå till musikprojektet så lyser det om barnen, 

det är något spännande, det är något värdefullt för barnen och lugnande och 

utvecklande”. Även Petra beskriver det musikpedagogiska arbetet som något barnen 

tycker är roligt. “Jag har märkt att det har varit väldigt positivt. I och med att dom 

tycker att det är roligt, så lär dom sig mycket lättare, med rörelser till gärna”. Petra 

beskriver att barnen upplever musikpedagogiska aktiviteter som glädjefulla, vilket 

lockar dem till att delta samt stimulerar deras lärande och utveckling. Denna uppfattning 

framkommer i samtliga förskollärarintervjuer. 

 

 
7.2.2 Positivt för barnens kommunikativa förmåga 

Förskollärarna beskriver alla att de ser musik som ett språkutvecklande redskap och de 

ser att arbetet med musik ger positiva effekter på barns språkutveckling. Den mest 

frekventa del av musiken som förskollärarna beskriver som språkfrämjande är sång. 

Sången beskrivs som ett redskap där barnen tränar ord, begrepp och språkljud. 

Förskollärarna ger uttryck för uppfattningen att glädjen musiken väcker hos barnen gör 

att språkinlärningen underlättas och att utvecklingen förstärks. 

 

Elin och Jessica lyfter även musikens uppbyggnad och rytm som språkfrämjande. Att 

arbeta med musikens olika dimensioner kan vara en väg för att utveckla nyanser i 

språket, enligt Jessica som säger att  

 
“Vi har jobbat mycket med puls ju, puls och rytm och slagit på trummor och gått långsamt och 

snabbt och mycket med dynamik och vi har jobbat med kontraster, det tror jag är väldigt 

språkutvecklande, att barnen får se…ett exempel är att vi ha jobbat med vättar och jättar och att 

man jobbar med hela kroppen, att man får det i kroppen, inte bara i munnen. Det hjälper till med 

språket, då kan man också uttrycka sig på ett annat sätt i andra sammanhang”. (Jessica) 
 

Genom den här beskrivningen ger Jessica uttryck för att deras musikpedagogiska arbete 

inte bara fokuserar på barnens verbala språk. Hon beskriver att musiken även kan 

användas för att barnen ska utveckla sitt kroppsspråk som ett redskap att kommunicera 

med. 
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7.2.3 Positivt för barnens andraspråksutveckling 

Samtliga intervjuade förskollärare ger uttryck för att dem anser att musiken har stor 

betydelse för andraspråksutvecklingen och hänvisar till sina erfarenheter av att arbeta 

musikpedagogiskt med flerspråkiga barngrupper. De talar om att det musikpedagogiska 

arbetet kan utveckla barns trygghet och lust att lära, barns uttal samt barns ordförråd och 

ordförståelse. 

 

Flera av förskollärarna beskriver att musikens melodier och rytmer gör det roligare för 

barnen att möta det nya språket. Lekfulla ord och rytmer beskrivs skapa en glädje som 

underlättar barnens lärande och stimulerar deras lust att delta.  

Förskolläraren Sofia beskriver hur hon sett att den glädje som upplevs under 

musikpedagogiska aktiviteter skapade trygghet hos barnen, vilket gav dem mod att 

försöka kommunicera på svenska. “Jag tänker att när barn är trygga då blir det lättare att 

lära och de får en större vilja till att lära. Deras självkänsla stärks och de blir modigare 

att fråga oss om vad saker heter på svenska”. Förskolläraren Elin ger uttryck för 

liknande erfarenhet då hon beskriver hur musiken kan utveckla relationen mellan barn 

och vuxna. Den samhörighet som kan skapas menar hon kan vara av stor vikt för att 

barnen ska våga prova det nya språket. Även Petra menar att sångerna skapar en känsla 

av säkerhet hos barnen som gör att de vet eller vågar prova i vilka situationer orden ska 

användas.  

 

I intervjuerna framkommer att förskollärarna främst ser att musiken stimulerar uttalet 

och ordförrådet i andraspråket. Det är främst sången som beskrivs ge dessa resultat och 

förskollärarna använder uttryck som att orden växer fram och beskriver erfarenheter av 

att barnen kan sjunga svenska ord innan de kan tala dem. 

 

Tre av förskollärarna lyfter att musikens rytm och melodi är ett stort stöd för barn som 

lär sig ett främmande språk och att detta hjälper barnen att lära sig orden och att kunna 

hänga upp nya ord på en vers eller rytm. Jessica och Elin lyfter att det svenska språkets 

tonalitet och melodi skiljer sig från andra språk och att musikens rytm och melodi har 

en stor betydelse för att barnen ska komma in i svenskans ljud. 

 

Fyra av förskollärarna beskriver att när de repeterar sånger lär sig barnen fler och fler 

ord för varje gång. Marie menar att sångerna innehåller andra ord och språkljud än 

vardagsspråket. Jessica beskriver att genom musik kan ordförrådet stimuleras och det 

skapar möjligheter att arbeta mycket med dynamik och kontraster och sätta ord på saker 

och ting. Förskolläraren Petra beskriver hur de genom att variera tempo och använda 

musikens rytm kan förstärka sången med rörelser och att barnen på så sätt får möjlighet 

att förstå ordens betydelse och få en kroppslig känsla för ordet.  Även Elin ger uttryck 

för detta och menar att “Det hänger ju mycket på arbetssättet.. att bara sjunga kan ju 

göra att barnen kan säga orden men det garanterar ju inte att de förstår vad dem 

betyder”. Alla förskollärare i studien beskriver att de arbetar mycket med bilder, tecken 

och rörelser för att konkretisera orden och stödja barnens ordförståelse.  

 

 
7.2.4 Positivt för barnens modersmålsutveckling 

Hur de deltagande förskollärarna organiserar sitt musikpedagogiska arbete i förhållande 

till barn med annat modersmål ser olika ut. Petra reflekterar kring hur tekniska verktyg 

kan vara en källa till sånger på flera språk och därmed även kan IKT användas för att 

stödja barns modersmålsutveckling. Även Elin beskriver att de i hennes verksamhet 

använder ipad för att hitta material på olika språk men ger uttryck för en önskan om att 
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arbeta mer med barnens modersmål. Hon berättar att det finns en anställd 

modersmålspedagog i deras verksamhet men att hennes avdelning inte har tillgång till 

modersmålspedagogen under samlingstiden och därför blir det svenska språket centralt 

vid sångsamlingarna.  

 
“Vi sjunger ju bara på svenska. Kanske kan vi nån enstaka på engelska. För vi kan ju inga andra 

sånger. Och vår modersmålspedagog är inte inne på våra samlingar eller liknande. Annars hade 

vi velat nyttja det mer. Men så har vi ju inte modersmålspedagog till alla de barnen. Alltså till 

alla språken som barnen har. Så hos oss jobbar vi med musik för att komma in i svenskan. Det 

svenska talets rytm, istället för barnens modersmål.” (Elin) 
 

Elin beskriver att hon skulle vilja bidra till att barnen utvecklar sitt modersmål, och att 

detta är möjligt genom musikpedagogiskt arbete. Hon ger uttryck för att de till viss del 

gör det idag men att arbetet kanske kunde utvecklas vidare med stöd av 

modersmålspedagogen. Elin ger dock uttryck för att detta inte är möjligt för alla barn i 

barngruppen, då det är många olika modersmål i barngruppen och att 

modermålspedagog inte finns till alla språk. 

 

 

7.3 Upplevda musikpedagogiska svårigheter 
De svårigheter förskollärarna upplever med att arbeta med musikpedagogiska 

aktiviteter  i flerspråkiga barngrupper handlar inte om barngruppen eller barnens 

förmågor. Inte heller är det musikpedagogik som metod som upplevs svårt, utan det är 

förskollärarnas egenskaper och förmågor som påverkar det musikpedagogiska arbetet. 

 
 
7.3.1 Att motverka negativt grupptryck 

En av svårigheterna med att arbeta med musik som ett pedagogiskt redskap som 

framkommer i intervjuerna är att fånga barnen. Att som pedagog kunna locka barnen att 

delta beskrivs som en viktig förmåga som pedagogen behöver behärska för att blyga 

barn ska våga delta. En förskollärare talar om att positivt och negativt grupptryck i 

barngruppen kan vara en påverkande faktor för om pedagogen lyckas väcka 

barngruppens intresse.  

 
“Det kan lätt bli så att det är något av de starka barnen som väljer att jag vill inte sjunga och så 

får dom med sig fler barn på det. Då blir det väldigt svårt för helt plötsligt kanske det bara är 

fröken som sjunger. Så ibland får man jobba hårt med att få med sig de starkaste barnen för att 

locka de lite svagare”. (Elin) 
 

Lyckas pedagogen väcka intresset hos ett barn med stark position i barngruppen hakar 

resterande barn lätt på, menar hon, men ett barn med stark position kan också sprida sin 

olust att delta till resterande barngrupp. Genom detta belyses vikten av att förskolläraren 

kan fånga barnens intresse.  

 

 
7.3.2 Vikten av förskollärarens kunskap och ansvar 

Den andra svårigheten som lyfts är pedagogernas kunskaper. Petra beskriver att 

pedagogerna inte är bra på att spela instrument, vilket kan vara en orsak till att 

instrument inte får en så stor roll i det musikpedagogiska arbetet.  

Förskollärarna beskriver att arbetet med musik påverkas av pedagogers kunskap och 

förmåga att planera och strukturera upp arbetet på ett bra sätt. Pedagogen har ett ansvar 
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att avgöra hur många barn man ska vara och vilka aktiviteter som fungerar och 

svårighetsgraden. I intervjuerna betonas att eventuella svårigheter med att arbeta med 

musikpedagogik inte ligger hos barnen utan helt och hållet ligger hos pedagogerna. 

 

Två av förskollärarna beskriver att pedagogen måste ha kunskap om hur musiken kan 

användas för att utveckla barnens språk. Att språk och artikulation är tydligt i sångerna 

man väljer beskrivs av förskollärarna som viktigt för flerspråkiga barn. Samtliga 

intervjuer med förskollärarna visar även att i flerspråkiga barngrupper har pedagogers 

förmåga att avgöra vad som är “rätt” språklig nivå. Elin och Marie lyfter båda att i en 

flerspråkig barngrupp kan pedagogen behöva backa och välja enkla sånger, snarare än 

att utgå från barnens ålder. Elin uttrycker att 

 
“Man måste sjunga det vi anser är småbarnssånger, även för äldre barn om de inte har svenska 

språket så man börjar på rätt nivå. Vi kan känna att det är larvigt medan barnen älskar det och vi 

får ju inte lägga ribban för högt, då förlorar vi glädjen och förståelsen”. (Elin) 
 

Att anpassa arbetet efter barnens nivå kan då vara en svårighet för förskolläraren, då 

barnen i barngruppens individuella förståelse och kunskaper kan variera stort. 

 

Jessica beskriver att pedagogernas kunskap, att de hittar stöd i vetenskaplig forskning 

och interaktion med föräldrarna, är viktigt för att kunna stödja barn med annat 

modersmål och deras språkutveckling. ”Det är viktigt med kunskap och utveckling hos 

pedagogerna och samtal med föräldrarna: Vad sjunger ni hemma? Vilka låtar känner 

barnet igen?, så kan man ju mötas där”. Jessica belyser att förskollärares otillräckliga 

kunskap kan innebära att det musikpedagogiska arbetet inte blir språkutvecklande för 

barnen. 

 

 
7.3.3 Brist på tålamod hos förskolläraren 

Förskolläraren Elin lyfter att det är viktigt att man har tålamod och vågar upprepa 

musikpedagogiska aktiviteter under en lång tid för att få gensvar från barnen.”Den 

vuxna får inte vara blyg eller tappa hoppet, för det kan ju kännas som att man inte får 

gensvar, men man måste fortsätta nöta för det tar tid. Får man inte gensvar kan det ju 

betyda att barnen försöker förstå och sortera upp orden i sången”.  Elin uttrycker att den 

vuxne kan tröttna på att sjunga samma sånger, medan barnen behöver upprepningen för 

att språket ska utvecklas. Bristen på tålamod hos förskolläraren kan därmed leda till att 

arbetet går för fort fram, vilket ger barnen sämre möjligheter att tillägna sig språket. 

 

 
7.3.4 Otillräckligt engagemang hos förskolläraren 

Två av förskollärarna menar att det är viktigt att förskollärare har ett förhållningssätt, 

gentemot barnen, som visar på entusiasm och glädje för musik och sång. Marie 

beskriver förhållningssättet genom att pedagogen behöver vara engagerad för att få med 

sig barnen. Hon menar att pedagogen behöver ha ett förhållningssätt som visar att 

musiken är något positivt och lustfyllt  för att det musikpedagogiska arbetet ska vara ett 

stöd för barnens lärande. “Att man är positiv själv. Sitter jag och sjunger och inte tycker 

att det är roligt så tycker inte ett enda barn att det är det heller. Man kan inte bara sätta 

sig och sjunga bara för att man ska utan man måste visa att det är lustfyllt och kul”. 

Maries beskrivning går hand i hand med Sofias tankar om att en engagerad pedagog är 

viktigt. Sofia uttrycker sina tankar kring pedagogens engagemang genom att beskriva 

hur förskolläraren måste skapa roliga och lärorika tillfällen och vara medvetna om hur 
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musikpedagogik påverkar barnet positivt och att det kan gynna språket. Hon menar att 

pedagogen genom sitt engagerade förhållningssätt kan starta en musikpedagogisk 

aktivitet utan någon större verbal förklaring och att det gör att pedagogen lättare får med 

sig barn som inte behärskar svenska språket. Pedagogens kroppsspråk, rörelser och 

musiken blir därmed inledningen på en gemensam aktivitet där hela barngruppen kan 

mötas. Att som pedagog inte visa tillräckligt med engagemang kan göra att det 

musikpedagogiska arbetet inte lockar barnen att delta och att undervisningen inte blir ett 

lustfyllt tillfälle för lärande, enligt Sofia. 

 

Petra beskriver att en engagerad förskollärare är lyhörd och medveten om att 

upprepning är viktigt för barns språkinlärning. Att följa barnen och anpassa arbete, rum 

och tekniska hjälpmedel efter barngruppens nivå menar hon har stor betydelse för 

barnets möjlighet att utveckla språket. Därmed får förskollärarens engagemang 

avgörande betydelse för vilka möjligheter till lärande barnen ges i det 

musikpedagogiska arbetet. Är förskolläraren inte tillräckligt engagerad blir det svårt att 

skapa en stimulerande undervisning, beskriver Petra.  

 

 

7.4 Resultatanalys 
Förskollärarna beskriver olika sätt att arbeta med musikpedagogik och att de ser många 

fördelar med att använda musik som redskap i flerspråkiga barngrupper. De mest 

frekventa fördelarna som nämns är att musikpedagogik är en källa till glädje och 

gemenskap samt att utveckla språkliga färdigheter. Genom att se resultatet av vår studie 

utifrån det sociokulturella perspektivets tankar om att lärandet sker genom deltagande i 

sociala och kulturella sammanhang kan vi tolka att förskollärarna strävar efter att skapa 

en gruppkänsla och en positiv gruppdynamik som på ett lekfullt sätt skapar möjligheter 

för barngruppen att lära av varandra och utveckla de språkliga redskap som krävs för att 

kunna delta i andra sociala sammanhang. Bl.a. beskriver förskollärarna att barnen kan 

erövra ord i sången som de sedan använder i andra sammanhang, samt att barnen genom 

det musikpedagogiska arbetet möter andraspråket och sedan kan pröva hur det svenska 

språket används i andra situationer och sammanhang.  

 

Alla förskollärarna i vår studie uttrycker att musik är ett vardagligt inslag, som på olika 

sätt kommer till uttryck i deras verksamheter. De belyser också att samlingar med sång 

är ett musikpedagogiskt redskap i verksamheten, men hur sångsamlingarna ser ut 

beskrivs på olika sätt. Resultatet visar att förskollärarna beskriver att de alla använder 

stödjande material i sångsamlingen, exempelvis sångkort, sångpåsar och tecken/rörelser 

och att de använder instrument på olika sätt. Vi tolkar förskollärarna som att de ser stora 

fördelar med att använda musikpedagogik i vardagen i verksamheten och att 

sångsamlingar används för att stärka gruppkänslan och utveckla språket hos barnen, 

vilket även Mashayekh & Hashemi (2011) belyst. Utifrån det sociokulturella 

perspektivet kan vi tolka vårt resultat som att förskolans musikpedagogiska arbete är 

sociala aktiviteter där det antas ske ett lärande. Detta sker både kollektivt såväl som 

individuellt i sociala situationer, där tidigare erfarenheter utmanas och förändras. Även 

Dahlbäck (2011) menar att genom musikens kommunikativa funktioner kan 

musikpedagogiska aktiviteter bidra till en ökad förståelse för vår omvärld i en 

lärprocess. 

 

Inom det sociokulturella perspektivet anses den proximala utvecklingszonen ha 

avgörande betydelse för barns möjligheter att lära och utvecklas. Ingen av förskollärarna 

nämner begreppet, men genom att tolka förskollärarnas svar kring vilka svårigheter de 
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upplever med det musikpedagogiska arbetet i flerspråkiga barngrupper, ser vi att 

förskollärarna tar ansvar för alla svårigheter genom att enbart lyfta egenskaper och 

förmågor som ligger hos pedagogen. Förskollärarna försöker anpassa sitt arbete med 

musik och språk utifrån begreppet proximal utvecklingszon, då samtliga förskollärare 

ger uttryck för att de ser det som förskollärarens uppgift att planera det 

musikpedagogiska arbetet och välja arbetssätt och innehåll som ligger på ”rätt nivå”. De 

beskriver att sången behöver ha ett lättare språk i en flerspråkig barngrupp samt att barn 

med annat modersmål behöver tid för att ha möjlighet att utveckla begrepp och dess 

innebörd. Vi tolkar att förskollärarna lägger allt ansvar för att en utveckling ska ske på 

sig själva i sin yrkesroll, då de uttrycker att förskollärarens engagemang och kunskap är 

det viktigaste för att barnens andraspråk ska utvecklas. De beskriver i enlighet med det 

sociokulturella perspektivet att kontexten, det sociala sammanhanget och utmaningsnivå 

har mycket stor betydelse för om det musikpedagogiska arbetet stödjer barnens 

möjlighet att utveckla sitt andraspråk. 

 

Vi kan tolka förskollärarnas syn på musikpedagogik som ett arbetssätt som ger barnen 

möjlighet att utveckla ett rikt ordförråd i andraspråket i enlighet med det sociokulturella 

perspektivet, som beskriver att barns språkutveckling är beroende av möjligheten att 

utveckla sin begreppsförståelse och därför behöver barn erfarenheter som ger grund för 

språkutveckling. Vi tolkar studiens resultat som att förskollärarna beskriver på vilka 

olika sätt de arbetar med musikpedagogik för att stödja barnen i inlärningsprocessen av 

andraspråket genom att använda olika verktyg för att belysa begrepp och dess innebörd 

och användning, såsom bilder, rörelser, ikt. 

 

Ingen av förskollärarna i studien ger uttryck för att de arbetar efter någon specifik 

musikpedagogisk metod men vi ser likheter till de musikpedagogiska metoder som 

beskrivits under rubrik 5.3. Vi tolkar vårt resultat  som att musikpedagogik i förskolans 

verksamhet kan bli ett redskap för gemenskap och språkutveckling för mångkulturella 

barngrupper, i enlighet med Vesterlund (2012). Vi tolkar vårt resultat som att 

förskollärarna beskriver ett musikpedagogiskt arbetssätt som har många likheter med 

den pedagogiska metoden Orff-Schulwerk, där man arbetar man utifrån en process och 

fyller på med ny kunskap och erfarenheter kring musik, rytm, rörelse och språk. Vi ser 

också likheter med metoden CMA som Salcedo (2002) beskriver utgår från sånger som 

minnesstöd vid inlärningen av ett andraspråk då förskollärarna talar om att de upplever 

att barnen kan sjunga svenska ord innan de talar dem. Metoden suggestopedia som 

bygger på klassisk musik och avslappning för att skapa ett gott lärklimat vid 

andraspråksinlärning, ser vi inga tydliga likheter med i vår studies resultat. Dock ger 

förskollärare uttryck för att barns trygghet och gemenskapen i barngruppen, förväntas 

ge liknande effekter på barns andraspråksinlärning, som de effekter som eftersträvas i 

suggestopedia metoden genom den avslappnande musiken. Vi ser också att 

förskollärarna i vår studie använder andra material i deras musikpedagogiska arbete för 

att stödja barns andraspråksutveckling, än vad de musikpedagogiska modellerna belyst, 

exempelvis bilder och ikt. Förskollärarna kompletterar musiken och melodierna med 

konkreta material vilket inte de musikpedagogiska modellerna gör.  
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8 Diskussion 
I detta kapitel diskuterar vi studiens resultat i förhållande till tidigare forskning samt 

presenterar de slutsatser vi drar av studiens resultat. Vi reflekterar även över vilka 

konsekvenser vårt resultat kan få för förskolans verksamhet samt identifierar framtida 

forskningsområden. 

 

 

8.1 Musikpedagogik för att utveckla ett andraspråk 
Förskollärarnas sätt att tala om musikpedagogik i samband med språkutveckling tolkar 

vi som att de ser likheter mellan musik och språk och därför använder sig av rim, 

ramsor och sång i verksamheten. Förskollärarna verkar ha stor kunskap om att 

musikpedagogik  kan användas för att stödja barns språkutveckling då de talar om att 

musik hjälper barn att utveckla språkets rytmer. De ger uttryck för att sång, glädje och 

musikens uppbyggnad är av stor betydelse för barnens språkutveckling genom att 

sången kompletteras med kroppsspråk och rörelser. Jederlund (2011) beskriver hur dans 

och rörelser förstärker förståelsen för begrepp. Förskollärarna talar om att rörelser 

utvecklar barns förståelse för språket men nämner inte dans, utan berättar om 

rörelselekar som stöd för andraspråksinlärningen. Vi vet dock inte om förskollärarna 

beskriver dans med ett annat begrepp eller om de syftar till andra typer av rörelselekar 

än Jederlund.  

De erfarenheter förskollärarna delar med sig av går till stor del hand i hand med den 

tidigare forskningen kring musikens effekter på andraspråksutvecklingen (se 4.1). 

Förskollärarna refererar i hög grad till sina erfarenheter och reflektioner kring att arbeta 

med musik i flerspråkiga barngrupper utan att hänvisa till vetenskapliga 

forskningsresultat eller teorier i ämnet. Endast en förskollärare ger uttryck för 

reflektionen att tidigare forskning är en viktig del av förskollärares kunskap kring att 

arbeta med musikpedagogik. Samtidigt menar hon att de i hennes verksamhet inte 

arbetar med musik som ett språkutvecklande redskap utan ser musik som ett eget språk 

och ett alternativt sätt att kommunicera över verbala språkliga begränsningar. Vi kan 

tolka förskolläraren som att hon har tagit del av en annan typ av forskning som ställer 

musiken i ett större helhetsperspektiv. En annan möjlig tolkning är att förskolläraren ser 

de vetenskapligt belagda språkliga effekterna som musiken har på 

andraspråksutvecklingen som positiva bieffekter. Hon visar en medvetenhet och 

kunskap om dessa effekter men menar att de inte har dessa som mål med det 

musikpedagogiska arbetet i verksamheten. 

Förskollärarna ger inget uttryck för att tänka i termer av vad barnen presterar 

musikaliskt eller språkligt utan att det musikpedagogiska arbetet snarare handlar om att 

utvecklas från ett nuläge och att musik används på ett lekfullt sätt för att lära och 

utvecklas tillsammans, utan värdering av individuella prestationer. Liksom 

förskollärarna i Ehrlins (2012) studie visar vårt resultat på att barns upplevelse av 

gemenskap och glädje är mycket viktigt i det musikpedagogiska arbetet på förskolan. Vi 

tolkar vårt resultat som att förskollärarna utgår från att musik är ett inkluderande 

pedagogiskt redskap som bygger på tankar om att alla kan vara med, oavsett språklig 

bakgrund och förmåga, och att andraspråket främjas av den gemenskap som skapas. 

Förskollärarna beskriver att musikpedagogik kan användas som ett redskap för att stärka 

barnens självkänsla, trygghet och gemenskapen i barngruppen, vilket i sig inte är 

språkliga förmågor men som får indirekta effekter på barnens språk, i synnerhet vid 

andraspråksutveckling.  
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Patel (2008), Milanov m.fl (2008) samt Schön m.fl (2008) menar att musiken stödjer 

fonologiska förmågor vid inlärningen av ett nytt språk. I resultatet framkommer att sång 

och musik skapar tillfällen att träna olika språkljud, i likhet med hur Salcedo (2002) 

beskriver att specifika språkljud kan tränas genom att använda musik. Dock ser vi att 

det främst är rytmen i musiken som förskollärarna talar om som språkfrämjande och 

därmed tolkar vi det som att det är det som förskollärarna anser mest betydelsefullt för 

andraspråksutvecklingen. Vår studie visar att förskollärarna menar att musikens rytm är 

ett redskap för att skapa förståelse för det svenska språkets rytm och dynamik, i likhet 

med Karen m.fl. (2013) vars studie visade att förståelsen för andraspråkets prosodiska 

drag hade stor betydelse för möjligheten att göra sig förstådd på andraspråket. Vi tolkar 

förskollärarna som att syftet med att använda instrument i verksamhetens 

musikpedagogiska arbete syftar till att förstärka rytm, dynamik och melodi i språket. 

 

Den tidigare forskning vi tagit del av, och som redovisats i tidigare avsnitt, visar att 

musik kan vara ett effektivt redskap vid inlärningen av ord och begrepp vilket samtliga 

förskollärare lyfter. Vi tolkar det som att förskollärarna har goda kunskaper kring hur 

barns ordförråd kan stimuleras genom musik då samtliga förskollärare lyfter aspekter 

som bl.a. Ehrlin (2012) menar är viktiga för att en utveckling ska ske. Resultatet visar 

att förskollärarna har kunskap kring hur musikpedagogiska aktiviteter kan kompletteras 

med material som konkretiserar, förklarar och fyller främmande ord med mening samt 

att samma sånger behöver upprepas många gånger för att barnen ska kunna utveckla sitt 

ordförråd i andraspråket, vilket Ehrlin poängterar i sin studie. Resultatet i vår studie 

visar att förskollärarna har olika musikpedagogiska metoder för att stimulera barnens 

språkförståelse i svenska genom att arbeta med antingen material, it-verktyg eller 

kroppsliga rörelser. 

 

I denna studie ville vi lägga fokus på att belysa hur musikpedagogik kan användas för 

att stimulera barns språkutveckling, med särskilt fokus på andraspråksutveckling. Vi 

fick tydliga svar på hur förskollärarna beskriver sitt musikpedagogiska arbete i 

förhållande till barns andraspråksutveckling men vi fick även svar på att förskollärarna 

ser möjligheten att nyttja musik för att stimulera barns modersmålsutveckling. I 

förskolans läroplan finns beskrivet att förskolan ska ge möjligheter för barnen att 

utvecklas i sitt modersmål, vilket kan vara svårt om förskollärare inte talar barnets 

modersmål. Att musikpedagogik används för att uppnå detta var något vi inte 

reflekterade över innan vi påbörjade studien vilket gjorde att det resultatet var oväntat 

för oss. Detta visar på att det musikpedagogiska arbetet i förskolan kan utformas på 

olika sätt som ett språkstimulerande redskap för att uppfylla olika syften om 

förskollärare reflekterat över syfte och arbetssätt. 

 

 

8.2 Musikpedagogiska fördelar 
Förskollärarna i vår studie har olika utgångspunkter för hur och varför musikpedagogik 

har blivit en del av verksamheten. Resultatet visar att förskollärare betonar det 

musikpedagogiska arbetets potential att förbättra språk och kommunikation och 

beskriver arbetet med musik som en källa till glädje och lustfylldhet. De gemensamma 

nämnare vi kan tolka finns för förskollärarnas musikpedagogiska arbete i 

verksamheterna är i huvudsak glädje, pedagogers och barns intresse samt 

språkutveckling på olika nivåer. Förskollärarnas erfarenheter går hand i hand med 

Kulset (2015) som belyser att barnen finner stor glädje i musikaktiviteter, även om de 

saknar ett gemensamt verbalt språk, vilket även förskollärarna uttrycker. Hon menar att 
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i mångkulturella barngrupper är social trygghet och gruppkänsla ovanlig och barnens 

olika förståelse för samling kan göra det svårt för förskollärarna att samla hela 

barngruppen, men med musikens hjälp fann barnen dock ett intresse för samlingen. I 

musikpedagogiska aktiviteter ökade barnens uppmärksamhet och positiva känslor 

förstärktes, vilket också framkommer i vårt resultat. Kulset visar också att musik ger 

barnen en känsla av säkerhet, vilket är en förutsättning för lärande och barnens 

möjlighet att erövra språket. Vi tolkar vårt resultat som att förskollärarna delar denna 

uppfattning då förskollärarna uttrycker att deras uppgift är att finna rätt nivå på arbetet 

och de genom musikpedagogiska aktiviteter väcker barnens intresse och kan få 

barngruppen med sig. En förskollärare beskriver musiken som ett universellt språk, som 

binder samman och bygger broar mellan barn med olika språkliga bakgrunder. 

Resultatet visar på att musiken blir en universell form för kommunikation och 

förmedlingsmedel för känslor och budskap.   

 

Att förskollärarna la så stor betoning på relationella fördelar med att arbeta med musik 

som ett pedagogisk redskap i en flerspråkig barngrupp var till viss del ett oväntat 

resultat för oss. Glädje och gemenskap var aspekter som vi förväntat oss men att 

förskollärarna även lägger vikt vid att det musikpedagogiska arbetet även kan skapa 

trygghet i barngruppen var något som positivt överraskade oss. 

 

 

8.3 Musikpedagogiska svårigheter 
Utifrån de svårigheter som framträder i resultatet (se 6.2) kan vi se att 

musikpedagogiskt arbete per automatik inte ger dessa positiva effekter, utan det krävs 

att förskolläraren har god didaktisk och pedagogisk förmåga. Förskolläraren måste ha 

goda teoretiska kunskaper kring barns språkutveckling samt ha förmåga att anpassa det 

musikpedagogiska arbetet efter barngruppens intressen, kunskaper, förmågor och 

förutsättningar. Ehrlin och Gustavsson (2015) belyser vikten av förskollärares 

kunskaper kring varför och hur musikpedagogik kan användas i förskolan för att 

stimulera barns lärande. Vårt resultat visar på att förskollärarna har goda kunskaper 

kring varför och har reflekterat kring hur, då de beskriver sina musikpedagogiska 

arbetssätt, och vilka fördelar det ger. Förskollärarna i vår studie lyfter att det kan vara 

svårt att som förskollärare anpassa det musikpedagogiska arbetet utifrån barnens nivå. 

Detta kan vi tolka som en likhet med Ehrlin och Gustavsson resultat som visar att 

förskollärarstudenter upplever sig osäkra som ledare pga begränsad praktisk erfarenhet. 

Därmed tolkar vi att erfarenhet är av stor vikt vid det musikpedagogiska arbetet i 

förskolan och att allt inte hänger på teoretisk kunskap. 

 

Viktiga egenskaper och förmågor som lyfts i vårt resultat är att förskolläraren behöver 

ha förmågan att väcka barnens intresse och visa engagemang för det musikpedagogiska 

arbetet, samt ha tålamod att upprepa och repetera sånger, aktiviteter etc. Dessa 

egenskaper kan vi också tolka som grundade i praktisk erfarenhet och känslan av att 

vara en säker ledare i det musikpedagogiska arbetet. Det engagemang och tålamod 

förskollärarna lyfter kan ha betydelse på förskollärares tilltro till sin pedagogiska och 

didaktiska förmåga och avgörande för om förskolläraren vågar lita på att det 

musikpedagogiska arbetet har positiv effekt, och vågar fortsätta, även om resultatet inte 

är synligt direkt. 

 

Flera pedagoger beskriver att de har ett eget intresse av musik och att förskolans arbete 

med musik även ger glädje för pedagogerna, vilket var ett oväntat resultat för oss. Att 

pedagogerna upplever som arbetet med musik som roligt kan öka deras möjligheter att 
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hantera de svårigheter som resultatet visat t.ex. att förskollärarens intresse skapar stort 

engagemang och större möjlighet att fånga barnen. Praktiska kunskaper såsom spela 

instrument kan vara en fördel i arbetet med musik, då tidigare forskning visat att rytmer 

och melodier har positiva effekter på bl.a. andraspråksinlärningen, men behöver inte 

vara en begränsning då andra redskap, exempelvis IKT, kan användas. 

 

 

8.4 Slutsatser 
Förskollärarna beskriver varierande musikpedagogiska arbetssätt och tankar kring att 

använda musik som redskap för att stimulera barns andraspråksutveckling, både jämfört 

med varandra samt i den egna verksamheten, men vi finner också stora likheter. Genom 

en övergripande tolkning av resultatet kan vi tydligt se att att förskollärarna ser stora 

fördelar med musikpedagogiskt arbete i flerspråkiga barngrupper. Resultatet visar att 

förskollärarnas uppfattning av att använda musikpedagogik i flerspråkiga barngrupper 

stärker både gemenskapen och språket, men att det kan finnas vissa svårigheter som 

måste bemötas. 

 

En slutsats vi kan dra utifrån resultatet är att förskollärare måste vara medvetna om 

vilka fördelar och svårigheter det kan finnas med att använda musikpedagogik som ett 

stöd för barns språkutveckling. De fördelar som framträder i denna studie är både 

direkta effekter, dvs språkliga färdigheter, och indirekta effekter, såsom en god 

lärandemiljö, självförtroende och trygghet, för erövrandet av ett främmande språk. Vi 

ser att musikpedagogik kan användas i en pedagogisk verksamhet med mål och syfte att 

stimulera språkutveckling, andraspråksutveckling samt modersmålsutveckling. Vi ser 

också att musikpedagogik används för att skapa goda lärmiljöer i flerspråkiga 

barngrupper, genom att musikpedagogiska aktiviteter skapar gemenskap, glädje och 

trygghet. Dessa effekter får en positiv inverkan på barns lärande och ökar deras 

möjlighet att tillgodose sig språket. Att förskollärare reflekterar över det 

musikpedagogiska arbetets svårighetsgrad och sitt eget ledarskap är en förutsättning för 

att uppnå de positiva effekterna av ett musikpedagogiskt arbete. 

 

Det resultat som studien visat kan bero på att förskollärarna i studien är starkt förtrogna 

med förskolans läroplan, Lpfö 98 (2016) som bygger på tankar om det kompetenta 

barnet. Läroplanen säger att förskolläraren inte ska bedöma barn, utan se varje barns 

individuella utveckling och beskriver att språk och lärande samt språk och självkänsla 

hänger ihop och är förutsättningar för varandra. Barnens utveckling ses av 

förskollärarna utifrån den kontext förskollärarna erbjuder i verksamheten och därmed 

lägger förskollärarna allt ansvar att skapa förutsättningar för barnen att utveckla sitt 

språk, genom det musikpedagogiska arbetet, på sig själva i sin yrkesroll. 

 

Professionsrelevanta konsekvenser som vår studie kan få är att förskollärare 

uppmärksammas på att musikpedagogiskt arbete kan få många positiva effekter i en 

flerspråkig barngrupp. Vår förhoppning är att denna studie belyser vikten av att ett 

genomtänkt musikpedagogiskt arbetssätt kan ge barnen goda möjligheter att utveckla 

sitt språk på flera nivåer, både för svensktalande barn, barn som utvecklar ett 

andraspråket och även i barns modersmål. Studien visar även att musikpedagogik ger 

förskollärare goda förutsättningar att uppnå sitt uppdrag utifrån läroplanens mål att 

verksamheten ska ge barn möjlighet att utveckla sitt språk, oavsett språklig bakgrund. 
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8.5 Vidare forskning 
Ett intressant och spännande sätt att vidare utforska sambandet mellan barns 

språkutveckling och musikpedagogik i förskolans verksamhet vore att observera olika 

barngrupper under en längre tid. På så vis skulle effekterna av att använda 

musikpedagogik i flerspråkiga barngrupper kunna resultera i att förskollärares 

kunskaper kring detta ökar och att musiken används i större utsträckning som ett 

språkfrämjande redskap. Vidare forskning kring detta skulle också kunna leda till att det 

musikpedagogiska arbetet används på ett medvetet sätt för att stimulera språk och skapa 

goda lärmiljöer i en flerspråkig barngrupp. 
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Bilagor 

Bilaga A Brev till informanter 
Hej! 

Vi är två studenter som studerar vid Linnéunniveritetet i Växjö. Just nu skriver vi vårt 

examensarbete som handlar om förskolans arbete med musik i relation till flerspråkiga 

barngrupper och andraspråksutveckling. Detta är ett ämnesområde som vi finner mycket 

intressant och aktuellt för dagens verksamma förskollärare.  

 

 

Planen är att undersöka förskollärares perspektiv, arbetssätt och metoder kring 

ämnesområdet genom kvalitativa intervjuer. Vi undrar därför om ni kan vara 

intresserade av att delta i vår studie? Vi bedömer att intervjuerna kommer ta ca 30 

minuter. 

 

Under arbetets gång följer vi vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper vilket innebär 

att deltagandet är frivilligt, när som helst kan avbrytas och deltagare i studien är 

anonyma. För att underlätta bearbetningen av intervjusvaren kommer intervjuerna att 

spelas in. Inspelningarna kommer endast användas i denna studie och raderas när arbetet 

är färdigt.  

 

Intervjuerna kommer att handla om hur ni i er verksamhet arbetar med musik samt 

andraspråksutveckling. Frågorna mailas i förväg för att ge er en chans att fundera och 

förbereda er. Intervjuerna planeras att genomföras under veckorna 21-24. Vi bokar 

tillsammans en tid som passar. 

 

Är ni intresserade av att delta eller har några frågor eller funderingar får ni väldigt gärna 

höra av er till oss.  

 

Tack på förhand! 

 

 

Med vänlig hälsning 

Åsa och Camilla 

 

 

 

Åsa Lindh   Camilla Hjalmarsson-Fredriksson 

0705273422   0705517898 

al223az@student.lnu.se  ch222kf@student.lnu.se  
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II 

Bilaga B Intervjuguide 
 

Hur jobbar ni med musik i er verksamhet? 

 

Vilka tankar ligger till grund för er metod/tillvägagångssätt/planering? 

 

Hur organiserar ni verksamhetens arbete med musik så att den blir språkfrämjande för 

barnen med annat modersmål? 

 

Vilka effekter ser ni i barngruppen av att arbeta med musik? 

 

Är det någon speciell del av musiken (rytm/sång/spela) som ni upplever har positiv 

inverkan för barns språkutveckling? 

 

Har du erfarenhet av några svårigheter/begränsningar med att arbeta med musik som 

redskap? 

 

 

 

Hur använder du sång/musik/rytm för att stödja barns andraspråksinlärning? 

Fokuserar ni på något speciellt? 

 

Vilken betydelse har musiken, för andraspråksinlärningen, enligt dig? 

Hur upptäckte du detta? 

 

Vad upplever du som viktigt (vad som krävs) för att musik ska kunna vara ett stöd för 

andraspråksutveckling? 

 

Vad i andraspråksutvecklingen upplever du att musik stödjer/stimulerar? (Vilken 

utveckling ser ni i barns andraspråksutveckling? hur ser ni det?) 

 

Ser ni att det musiska arbetet gett resultat på något specifikt område av andraspråket? 

(ordförråd, grammatik, uttal osv). 

 

Har du erfarenhet av några svårigheter/begränsningar med att arbeta med musik i 

relation till andraspråksutveckling? isf vad/hur? 

 

 

 


