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Abstrakt: 

Studiens syfte är att skapa kunskap om hur förskollärare kan främja 

språkutvecklingen hos flerspråkiga barn med hjälp av musikaktiviteter och hur de 

använder musik som ett redskap för språkstimulans och kommunikation. Det 

insamlade materialet analyserades med hjälp av ett sociokulturellt perspektiv av 

Vygotskij samt Gardners teoriutveckling kring multipla intelligenser. Studien 

genomfördes på två olika förskolor i två olika städer och det analyserade materialet 

utgår från intervjuer av två förskollärare på respektive förskola samt observationer 

av de förskolorna. Innan studien skickades en information via mail till två 

förskolechefer angående förfrågan om tillåtelse att genomföra vår studie på 

förskolorna, och ett informationsbrev skickades till både förskollärarna samt 

vårdnadshavare. Studien utgick enbart från förskollärarnas förhållningssätt, 

erfarenheter och upplevelser kring hur de använder musik som språkfrämjande för 

flerspråkiga barns språkutveckling på två förskolor. Intervjuerna skedde genom 

semistrukturerade intervjuer och därefter gjordes observationer utifrån samma 

förskollärare. Observationerna utfördes med hjälp av fältanteckningar under två 

fältdagar.  

 

Resultatet från intervjuerna visar att förskollärarna upplever att musik fungerar som 

språkutvecklande i de aktuella förskolorna. Musik har under observationerna 

förekommit i olika situationer både inomhus och utomhus, och sånger som sjöngs 

var oftast på svenska. Förskollärarna var aktiva medaktörer under 

musikaktiviteterna i samspel med barnen, samt var lyhörda för barnens olika uttryck. 

Kommunikationen under musikaktiviteterna skedde genom kroppsspråk och olika 

artefakter såsom bilder, olika djurfigurer, digitala verktyg etcetera. 

Språkutvecklingen hos de flerspråkiga barnen främjades genom variation av 

musikaktiviteter tillsammans med olika artefakter. I resultatet framgår också att 

sångerna bestod av traditionella barnvisor som inte har förändrats mycket under 

åren. 

 

Nyckelord: Musikaktiviteter, språkutveckling, andraspråksinlärning, 

kommunikation, flerspråkiga barn, förskollärare, förskola  

 



 

 
 

Förord: 

Som författare till denna studie vill vi tacka våra informanter som har medverkat i 

vår studie. Informanternas erfarenheter av musikaktiviteter har varit till en stor 

tillgång och har gjort undersökningen möjligt att genomföra. Studien har bidragit 

till ökad medvetenhet om hur musik kan användas som verktyg för barns 

språkstimulans i förskolan. Studien har även försett oss med kunskap som kan vara 

till nytta i vårt kommande yrke som förskollärare. Vi hoppas att de som kommer att 

läsa vår studie också kommer få nytta av den. Vi vill tacka Jennie Warström och 

Lottie Lofors-Nyblom som har väglett oss under studiens gång, då de har kommit 

med givande konstruktiv feedback som har hjälpt oss i vår arbetsprocess. Sist men 

inte minst vill vi tacka våra egna familjer som har ställt upp för oss under denna tid. 

Vi vill också tacka alla som har stöttat oss med bland annat korrekturläsning och 

feedback av vårt examensarbete.  

 

Nurto Larsson och Soghra Hosseini 
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1 Inledning 

Riddersporre och Söderman (2017, s. 18) beskriver att i förskolan är musik 

förknippad med barns allmänna utveckling och sociala relationer.  Musik är något 

som barn får uppleva inom olika arenor såsom förskolor eller hem, och barns känslor 

påverkas av musik (ibid). Förskollärare kan bygga vidare på barns tidigare 

musikerfarenheter och detta väckte vårt intresse av hur musik kan användas som en 

tillgång för flerspråkiga barns språkutveckling i svenska. Med denna studie vill vi 

ta reda på hur förskollärarna använder musik som språkutvecklande med 

flerspråkiga barn och hur de använder musik som ett kommunikationsverktyg.  

 

Under förskollärarutbildningen har vi läst forskning som pekar på vikten av att 

använda musik för att främja flerspråkiga barns språkutveckling. I Kulttis (2013) 

artikel framhålls hur musik är kopplad till barns språkutveckling, speciellt i tidiga 

ålder. Det tas även upp om att det är vanligt förekommande i förskoleverksamheter 

att musik används som ett kommunikativt verktyg i barngrupper. Vi blev då 

intresserade av hur förskollärarna kan främja flerspråkiga barns språkutveckling i 

svenska på förskolan. 

 

Något som också väckte vårt intresse för denna studie är en vfu-handledare som har 

berättat att de använder mycket musik i både planerade aktiviteter och i fria leken 

för att kunna främja det verbala språket hos de flerspråkiga barnen på avdelningen 

förskolläraren arbetar på.  

 

I en artikel, Musik gynnsamt för elevers språkutveckling, lyfts en studie av Katharina 

Dahlbäck som handlar om musikens betydelse för bland annat barns 

språkutveckling. Artikeln beskriver hur språkundervisning kan utformas på olika vis 

såsom med hjälp av musik, bild, teater etcetera (Adelai 2017). I artikeln framhävs 

Katharina Dahlbäcks syn på hur musik och språkundervisning kan samverka med 

varandra (Adelai 2017). Enligt artikeln kan exempelvis musik skapa deltagande i 

språkundervisningen (Adelai 2017). Med det vill författaren av artikeln säga att barn 

kan delta i olika aktiviteter som är kopplade till musik genom att lyssna och se utan 

att de agerar (Adelai 2017). Musik kan konkretisera det verbala språket samt att 

styrka språkutvecklingen genom att den sker i ett socialt sammanhang (Adelai 

2017). Upprepning av språk under musikaktiviteter kan vara till hjälp för barn som 

kan ha behov av det (Adelai 2017). I artikeln nämns också om att studien vill belysa 

att musikundervisning har låg status jämfört med andra ämnen i skolor, det framhävs 

även hur musik är lika viktigt som andra ämnen i skolor och hur det kan främja andra 

områden såsom språkutveckling (Adelai 2017). 

 

I förskolans läroplan, Lpfö18, står det att: 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa 

samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och 
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erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, 

musik och dans (Skolverket 2018, s. 14). 

Förskollärare ska ansvara för att varje barn utmanas och stimuleras i sin 

utveckling av språk och kommunikation (Skolverket 2018, s. 15). 

 

Utifrån citatet ovan vill vi med vår studie belysa hur förskollärare använder musik 

som uttrycksform för flerspråkiga barns kommunikation och språkutveckling.  

 

2 Syfte 

Vårt syfte med denna studie är att skapa kunskap om hur förskollärare kan främja 

språkutvecklingen i svenska hos flerspråkiga barn med hjälp av musikaktiviteter. 

  

2.1 Frågeställningar 

 Hur beskriver fyra förskollärare musik som ett redskap för flerspråkiga barns 

språkutveckling på två olika förskolor? 

 Hur synliggörs förskollärarnas arbete med musik i de två aktuella 

förskoleverksamheterna? 

 

3 Begreppsdefinitioner  

Flerspråkighet: Flerspråkighet kan definieras som att ett barn antingen har två eller 

flera språk samtidigt (Abrahamsson 2009, s. 14). På många förskolor finns det barn 

med flera språk, till exempel kan det vara ett barn som har två vårdnadshavare som 

talar två olika språk och har svenska som ett majoritetsspråk (Vesterlund 2015, s. 

26). Björk-Willén (2018, s. 12) menar att flerspråkighet kan kategoriseras på olika 

sätt, författarens beskrivning är att det kan vara ”ursprung, kompetens, funktion eller 

attityder” (ibid). Med ursprung menas vilka/vilket språk en person har lärt sig från 

början, med kompetens menas hur duktig en är på att hantera språkuppbyggnad, med 

funktion menas hur bra det vardagliga språket fungerar och slutligen med attityder 

menas att det hänger på hur individer uppfattar sig själva som flerspråkiga (ibid). 

Begreppet valdes på grund av att bland annat en av förskolorna i den aktuella studien 

har barn där majoriteten har svenska som andraspråk. Den andra förskolan verkar 

ha en större spridning av barn som har svenska som förstaspråk och som andraspråk, 

samtidigt som studien utgår från hur förskollärarna kan främja språkutvecklingen 

hos flerspråkiga barn. 

 

Kommunikation: Enligt Vesterlund (2015, s. 19) kommunicerar människor genom 

olika sätt, kommunikation kan ske bland annat genom kroppsspråk, bilder, 

teckenspråk, musikspråk, tecken som stöd (en metod för att kunna öka barns 

ordförråd) etcetera. Med kommunikation kan individer förstå sig själva och sin 

omgivning i samspel med andra (Askland & Sataøen 2016, s. 43). Kommunikation 

kan även möjliggöra ett sätt att kunna skaffa kunskap och skapa gemenskap i 
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kulturella sammanhang (ibid). Begreppet kommunikation valdes för att se hur 

förskollärarna använder kommunikation i samspel med barnen på de två förskolorna 

under musikaktiviteter.  

 

Andraspråksinlärning: Abrahamsson (2009, s. 13–14) hävdar att ett andraspråk är 

det språk som talas av majoriteten i det samhälle barn lever i.  En tolkning av 

andraspråksinlärning är att det har betydelse för barn att kunna delta i 

kommunikation där majoritetsspråket talas (Abrahamsson 2009, s. 14). Barn som 

vid tidig ålder får tillgång till att använda svenska orduttryck får ökad möjlighet att 

kunna delta i förskolors olika aktiviteter (Mård-Miettinen et al. 2018, s. 98). Barn 

som har svenska som andraspråk använder sig av olika strategier för att de ska kunna 

utöka sitt ordförråd i det svenska språket såsom ord som ligger nära varandra (ibid). 

Det kan exempelvis handla om att ett barn benämner vatten, men egentligen syftar 

på regn. Kultti (2012, s. 177) lyfter fram i sin studie att barn med andraspråk har 

mer nytta av en lärande miljö som bjuder in dem, vilket skapar sociala gemenskaper 

som i sin tur leder till kommunikation mellan barn och det kan främja flerspråkiga 

barns verbala språk (ibid).   

 

Musik: Musik är något som alla människor får uppleva (Angelo & Sæther 2016, s. 

15). Musik erbjuder sociala sammanhang och kan förankras med människans olika 

känslor (Angelo & Sæther 2016, s. 16). Musiken har även egenskapen att kunna 

stimulera både våra minnen och rörelser (ibid). Musiken anses vara som ett redskap 

för ”samarbete och kommunikation” (Angelo & Sæther 2016, s. 28).  Under studiens 

gång fokuserar vi på olika musikaktiviteter och hur förskollärarna arbetar utifrån 

musiksituationer för språkutvecklande hos flerspråkiga barn. 

 

4 Bakgrund  

Eftersom Sverige är ett mångkulturellt land så föds de flesta barn i ett samhälle där 

flera språk ingår (Håkansson 2017, s. 33).  Barn möter olika språk när de rör sig 

mellan familjer, förskolor och skolor (ibid). Enligt forskning blir barn som får 

tillgång till flera olika språk duktiga på att observera hur olika språkljud ljudas 

genom att få titta på andras munrörelser (ibid). Detta anses vara hjälpsamt för barns 

språkutveckling i olika språksammanhang (ibid). En förskollärares lyhördhet till 

barns olika uttryck är betydelsefull för barns språkutveckling, genom att 

förskollärare finns som språkligt stöd (ibid).  

 

Språkutveckling sker i olika sammanhang där det finns ”ett rikt och nyanserat språk” 

som utvidgar barns språkutveckling i förskoleverksamheter (Skolverket 2017, s. 2). 

Det är ett händelseförlopp som tar tid och det sker genom samspel med andra i 

sociala sammanhang (Skolverket 2013, s. 22). Enligt Askland och Sataøen (2016, s. 

201) är språk sammanflätat med ”Känslor, tankar, motorik och social kontext”. 

Därför kan inte språk ses som en självständig beståndsdel (ibid).  
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4.1 Tillbakablick på musik som ett verktyg i förskolan 

Människospråket härstammar ifrån "ett musikaliskt kommunikationssystem" 

(Jederlund 2013, s. 51), vilket innebär att det bygger på språkljud, rörelser och 

ansiktsuttryck som har utvecklats för ungefär 200 000 år sedan.  

 

Förr i tiden, i bondesamhället, så dansade människor till musiken för nöjes skull och 

de borgliga ansåg musik som mindre värd (Söderman & Riddersporre 2017, s. 38–

39). Under Friedrich Fröbels tid (1782–1852) framtogs sånglekar för att ge barn 

kunskap kring sociala och etiska normer (Söderman & Riddersporre 2017, s. 88). 

Fröbel arbetade fram barnsånger för att barn skulle få kunskap om hur vardagen 

fungerar samt om sociala normer, detta skedde genom att barn bland annat fick leka, 

sjunga och röra sig i samspel med vuxna (ibid). Fröbels mening med musik i 

förskolan var även träning för barns auditiva utveckling (Holmberg 2014, s.15). 

Dalcroze ansåg att barn skulle träna sina inre bilder genom rörelser till musiken i 

förskolan (Söderman & Riddersporre 2017, s. 38–39). Musiken sågs också som en 

uppfostringsmetod samtidigt som den även var underhållning (ibid). Alice Tegnérs 

(1864–1943) musikpedagogik utgick från att barn skulle få rätten till sång i relation 

till deras egen fantasivärld (Fagius 2007, s. 76). Det som var grundläggande till 

hennes musikpedagogik var att hejda barn från att börja jobba vid tidig ålder i 

arbetslivet (ibid). Många av Tegnérs barnsånger har sjungits under större delen av 

1900-talet i olika variationer.  

 

Musiken som förekom kunde handla om djur i naturen och växter (Holmberg 2014, 

s. 16). Det verkar som att musik och rörelser ansågs vara ett bra arbetssätt för barns 

uppfostran (Holmberg 2014, s. 15). På senare tid kom ett annat synsätt, då musik 

inte längre hade samma krav som tidigare (Holmberg 2014, s. 16). Pedagogers 

förhållningssätt hade förändrats till barns musikaliska relationer (ibid). Musik 

användes inte längre som en metod för barns allmänna utveckling, utan som ett sätt 

att kunna kommunicera med barn (ibid).  

 

I början av 2000-talet kom en mångfald av olika sorters musik via olika medier, 

vilket har lett till en utmaning för förskollärare för att kunna förhålla sig till alla 

barns olika musikerfarenheter, som är utanför hemmen (Söderman & Riddersporre 

2017, s. 90). Detta har orsakats av den snabba tillväxten av det teknologiska 

samhälle vi lever i, då det finns stort utbud av olika sorters musik (ibid). Det blir 

svårt för förskollärare att kunna fördjupa sig inom ett visst område i musiken när det 

finns så många valmöjligheter (Söderman & Riddersporre 2017, s. 91). 

5 Tidigare forskning 

Forskning kring vårt valda ämne sökte vi genom Högskolan Dalarnas biblioteks 

hemsida, inom olika databaser och sökmotorer som Summon, Libris och Google 

Scholar. Vi har även tittat på tidigare studier och vilka relevanta avhandlingar, 

vetenskapliga artiklar och litteratur som finns i de olika referenslistorna som har 
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använts, och sökte sedan igenom i nämnda databaser. Vi valde att avgränsa våra 

sökningar till Libris, eftersom vi ansåg att det var det enklaste sättet att kategorisera 

litteratur efter olika genrer. Sedan skickade vi de avhandlingar och en vetenskaplig 

artikel som vi ansåg var relevant till våra egna mail. De sökord som användes för 

våra sökningar är: musik, förskola*, flerspråkighet*, music, preschool* och 

multilingual*. 

 

Avhandlingar, en vetenskaplig artikel och litteratur har använts i denna studie kring 

förskollärares arbete för flerspråkiga barns språkutveckling kopplat till 

musikaktiviteter. 

 

Här nedan kommer presenteras forskningen som har kategoriserats tematiskt efter 

dessa rubriker som är centrala delar: pedagogers förhållningssätt till musik, 

andraspråksinlärning, musikens betydelse för språkutveckling samt musikaktiviteter 

som lärandeobjekt. 

 

5.1 Pedagogers förhållningssätt till musik 

Ehrlin (2012, s. 139–140) lyfter fram i sin studie att förskolechefers och pedagogers 

engagemang och intresse för musik har stor betydelse för vad musik får för funktion 

i olika förskolor. Förskolechefers stora intresse för musik kan ha en inverkan på 

förskolors arbete med musik som en funktion (Ehrlin 2012, s. 139). Grunden till 

förskolechefers intresse till musik i förskolor kan bero på att de anser att musik 

utvecklar barns förmåga att kunna kommunicera med andra, och även skapa en 

lugnare atmosfär i en barngrupp under musikaktiviteterna (Ehrlin 2012, s. 134). 

Förskolechefers aktiva arbete för pedagogers tilltro till sin egen kompetens kring 

musik på förskolor har lett till att musikaktiviteter används som ett hjälpande 

verktyg för pedagogers arbete på förskolor (Ehrlin 2012, s. 139–140).  Pedagogers 

tillåtande av varandras olika egenskaper kan stärka ett arbetslags sammanhållning i 

förskolors arbete (Ehrlin 2012, s. 142). Det kan även skapa en öppenhet emellan 

pedagoger, samhörighet och bättre stämning under deras arbetstider (Ehrlin 2012, s. 

143).   En av Ehrlins (2012, s. 143–144) slutsatser i hennes studie är att musik verkar 

fungera som ett medel för barns språkstimulans. En ytterligare slutsats Ehrlin (2012, 

s. 154–155) gör är att musikaktiviteter fungerar som lärandeobjekt i sociala 

sammanhang, vilket möjliggör för barn att lära av och med varandra i 

musikaktiviteter. I forskarens studie upptäcks att musik verkar användas som ett 

verktyg för att kunna kommunicera med barn i förskolor, musik blir då ett sätt att 

stimulera barns språkutveckling (Ehrlin 2012, s. 157–159). Ehrlin (2012, s. 159) tar 

även upp musikaktiviteter som bra ett verktyg för flerspråkiga barns språkutveckling 

genom exempelvis ord, rörelser, bilder, text, språkljud etcetera.  I Ehrlins (2012, s. 

146) studie framkommer även att det finns en stark styrning av planerade aktiviteter 

i förskoleverksamheter, men samtidigt så finns det ett visst utrymme för barns frihet 

att kunna delta på egna villkor. Musikaktiviteter används i barngrupper för att främja 

enskilda barns delaktighet utan att tvinga dem in i pågående aktiviteter (ibid). Trots 
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pedagogers strävan efter glädje under musikaktiviteter verkar det ändå vara svårt att 

finna glädje bland barngrupper, pedagogers tillrättavisningar till barn under 

musikaktiviteterna gör att barnen inte finner glädje av musikstunder (Ehrlin 2012, 

s. 153).  

Wassrin (2013, s. 24) utgår i sin studie från hur interaktioner i musikaktiviteter ter 

sig och hur förskolepersonal är engagerad i musikaktiviteter. Wassrin (2013, s. 94) 

framhåller i sin studie att barn samspelar mer med kroppsliga rörelser och lyhördhet 

under musikaktiviteter tillsammans med pedagoger och inte bara improviserar hela 

tiden. Musikaktiviteter har ett mönster som kan förändras utifrån vad omgivningen 

kan erbjuda för de deltagande (ibid).  

5.2 Andraspråksinlärning 

I Kulttis (2012, s. 168) studie framgår att det är pedagogers val av aktiviteter, 

organisering, material och återkommande av aktiviteter som verkar ha betydelse för 

andraspråksinlärare. Detta sätt att arbeta möjliggör för en interaktion hos barn med 

olika bakgrunder (ibid). Under lärarledda aktiviteter skapas det delaktighet bland 

barngrupper genom att pedagoger är med som språkligt stöd för barngrupper, som i 

sin tur hjälper flerspråkiga barns andraspråkutveckling (ibid). De samtal som 

uppstår i en barngrupp utgår oftast utifrån barns tidigare erfarenheter samt intresse 

(ibid). I Kulttis (ibid) studie framhålls att aktiviteter som stödjer barns 

språkutveckling sker genom strukturerade planering, där det ingår en specifik 

inledning och avslutning. Strukturerade planering består av fokus på en gemenskap 

i en barngrupp och ett syfte att utveckla andraspråk (ibid). Forskaren lyfter fram att 

imitation och repetition av aktiviteter anses vara främjande för barns deltagande och 

andraspråkutveckling (Kultti 2012, s. 169). En av Kulttis (2012, s. 172) slutsatser är 

att flerspråkiga barns modersmål används som en tillgång till andraspråksinlärning. 

Det förekommer att barn växlar mellan sitt modersmål och andraspråk, det är 

flerspråkiga barns sätt att försöka delta i olika förskolors aktiviteter (ibid).  

Wedin (2011, s. 48) påpekar att barn som har svenska som andraspråk är deras 

förutsättningar för andraspråksutveckling beroende på vilket område de bor i. De 

barn som får tillgång till svenska språket från början, exempelvis genom förskolor 

eller med svenska kamrater på fritiden, blir duktigare på det språket än på sitt eget 

modersmål (ibid). Wedin (2011, s. 52) hävdar att det inte räcker med att stimulera 

barns språkutveckling, barn ska även få kunskap om hur språk är uppbyggt, dess 

variation och funktion. Barn ingår, vid tidig ålder, i olika språkliga sammanhang då 

språk kommer till användning för att kunna kommunicera med andra (ibid). Wedin 

(2011, s. 48) poängterar att personal i både förskola och skola ska vara uppmärksam 

på barn med andraspråksbehov. Wedin (ibid) menar att barn med svenska som 

andraspråk inte ligger på samma nivå kunskapsmässigt jämfört med barn som har 

svenska som förstaspråk. Barn som har svenska som andraspråk genomgår 

”språkliga och kognitiva utmaningar” (ibid), speciellt för ett barn som kommer till 

årskurs ett och inte har tidigare förkunskaper av svenska språket. Enligt Wedin (ibid) 
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förväntas barn kunna 8000–10000 ord vid sjuårsåldern i sitt förstaspråk, och ett 

skolbarn lär sig mellan 1000–2000 ord per år. De barn som har svenska som 

andraspråk ska sedan kunna lära sig svenska språket, både vardagsspråket och mer 

skolinriktat språk. Detta medför ytterligare utmaningar för dessa barn att de ska 

kunna använda svenska som ett verktyg för deras inlärning under skolgång (ibid). 

Vid skrift i vardagsspråk kan det förekomma olika symboler, bilder eller 

förkortningar av ord eller meningar (Wedin 2011, s. 65). Vardagsspråket 

förekommer mest exempelvis inom familjer, med vänner, i sociala medier etcetera. 

Skolinriktat språk är mindre bundet till sammanhang och är kognitivt ansträngande, 

vilket innebär formella sammanhang eller tal (Wedin 2011, s. 64). Det formella 

sammanhanget sker mellan barn/elever och pedagoger/lärare genom svenska och 

engelska språk både i skrift och tal (Wedin 2011, s. 65).  

 

Forskning kring andraspråksinlärning har påvisat att barn lär sig språkets funktion 

genom att delta i olika sociala kontexter, de olika språkliga miljöer som barn får 

erfara förutsätter deras andraspråkutveckling (Wedin 2011, s. 39). En intressant 

aspekt som Wedin (2011, s. 40) lyfter fram är barns språkutveckling att inte ska ses 

som en linjär utveckling, utan språkutveckling bör snarare ske mot en variation av 

ett språk.  

 

5.3 Musikens betydelse för språkutveckling 

Musiken är väsentligt för barns språkliga utveckling, då det används bilder, ramsor, 

sång, texter etcetera under musikstunder (Dahlbäck 2011, s. 36). Musiken möjliggör 

för barn att kunna urskilja olika ljud och deras förmåga att vara lyhörda (ibid). I 

Dahlbäcks (2011, s. 126) studie framgår bland annat att musikstunder blir som ett 

medierat verktyg för barns lärande särskilt inom språkutveckling. Barngrupper 

anses vara en resurs för barns lärande under musikaktiviteter, barn får öva 

bokstavsalfabeten, ord och skriftspråk med hjälp av deras olika sinnen (Dahlbäck 

2011, s. 121). Kommunikation som förekommer under musikaktiviteter kan vara att 

läsa av varandras ansiktsuttryck, kroppsspråk samt ögonkontakt mellan barn och 

ledare (Dahlbäck 2011, s. 102). 

Kulttis (2012, s. 176) studie visar att det svenska språket är det gemensamma språket 

i olika förskoleverksamheter. Flerspråkiga barn använder sig av det svenska språket 

när de vill delta i olika moment som exempelvis olika lekar (ibid). Svenska språket 

anses vara ett viktigt verktyg för att kunna ta del av olika aktiviteter (Kultti 2012, s. 

172).   Kulttis (2012, s. 173) avhandling tar upp att repetition av aktiviteter i 

förskolors verksamheter anses vara stödjande för flerspråkiga barns delaktighet. 

Enligt Kulttis (2012, s. 153) studie resulterar detta i att sångsamlingar verkar stötta 

flerspråkiga barns språkutveckling i det svenska språket. Sångsamlingar förses med 

konkreta material såsom bilder, texter etcetera för att pedagoger ska kunna skapa 

interaktion med flerspråkiga barn (ibid). Med detta vill Kultti (2012, s. 172) säga att 

musikstunder ger möjligheter för barn att kunna både observera och delta i 
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aktiviteter, och sångsamlingar erbjuder barn att erfara både de språkliga och 

kroppsliga handlingarna.  Musikaktiviteter består av gester och rörelser som kan 

illustrera språket för flerspråkiga barn (ibid). Språkliga och sociala kunskaper som 

uppstår under musikaktiviteter bildar en helhet av barns utveckling i deras ordförråd 

och förståelse av andraspråkets grammatiksuppbyggnad (ibid). 

Kulttis (2013) artikel, Singing as language learning activity in multilingual toddler 

groups in preschool, handlar om flerspråkiga barns erfarenheter av sångaktiviteter i 

åldrarna 1–3 år. Enligt artikeln får barn möjligheten att skapa förståelse för 

handlingar som sker under musikaktiviteter utan att förstå det verbala språket (Kultti 

2013). I artikeln lyfts det fram att musik snarare är en värdefull metod för barns 

lärande än att det används som en underhållning (Kultti 2013). Musikaktiviteter 

anses vara ett sätt att främja yngre barns kommunikation, som i sin tur stöttar barns 

språkutveckling (Kultti 2013). Musikstunder verkar användas främst för 

flerspråkiga barns språkutveckling, det möjliggör för barn att kunna producera och 

skicka meddelande till varandra (ibid). Pedagoger har olika artefakter i en låda under 

musikaktiviteter, det förekommer också rörelser och gester (Kultti 2013). Repetition 

av samma musikaktiviteter är också vanligt förekommande på förskolor (Kultti 

2013). Ord och gester som uppstår under musikaktiviteter kan främja yngre 

flerspråkiga barns språkutveckling (Kultti 2013). En intressant aspekt som Kultti 

(2013) lyfter upp i sin artikel är om ett barn under tre års ålder inte talar sitt 

modersmål flytande minskar möjligheten att kunna utveckla det andraspråket. 

5.4 Musikaktiviteter som lärandeobjekt 

Resultatet av Holmbergs (2014, s. 223) studie handlar om att det finns en tendens 

till att musik och sång standardiseras av svenska traditionella barnvisor, trots att 

flerspråkiga barn har med sig andra musikerfarenheter från hemmen än traditionella 

svenska barnvisor. Med detta vill Holmberg (ibid) säga att alla barn får samma 

barndom i förskolor oavsett vilken bakgrund de har, det innebär att barns olika 

musikerfarenheter från egna hem förbigås. Ett annat resultat av forskarens studie är 

hur musik används som ett medel för språkutveckling, matematikkunskaper och 

social kompetens (Holmberg 2014, s. 221). Med det här vill Holmberg (ibid) säga 

att musikstunder handlar mer om lärande processer och mindre om kunskaper inom 

musik. Många gånger verkar musikaktiviteter i förskolor vara relaterade till 

utbildningssyfte (Holmberg 2014, s. 224). Musikstunder förekommer både i 

målstyrt lärande utifrån barns linjära utveckling och icke-målstyrt lärande till syfte 

för individers meningsskapande (ibid). Holmberg (2014, s. 228) kom fram till att 

musik är ett sätt att kunna förmedla något till andra genom exempelvis 

kommunikation.  

Enligt Holmbergs (2014, s. 221) studie så har det också upptäckts att pedagoger 

använder musik för att skapa gemenskap i förskoleverksamheter. Musiken blir då 

ett sätt att sjunga tillsammans istället för att använda musik som en metod för barns 

lärande (ibid). Under musikstunder verkar det heller inte förekomma att barn får 
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samma utrymme som vuxna gällande vilka som initierar musikaktiviteter 

(Holmberg 2014, s. 220). En viktig punkt som Holmberg (2014, s. 225) tar upp i sin 

studie är att det finns gemensamma traditionella barnsånger i förskolor. I forskarens 

studie framgår det att förskolor med flerspråkiga barn verkar få en bredare variation 

av barnsånger än andra förskoleverksamheter, och det verkar vara ett sätt att öka 

flerspråkiga barns ordförråd (ibid).  

Musikaktiviteter som kommunikationsfrämjande för små barn är starkt 

framträdande i Wassrins (2013, s. 109) avhandling. Små barn, i forskarens studie, 

har också förmåga att kunna ta egna initiativ under musikaktiviteter samtidigt som 

barn har förmågan att kunna kommunicera med andra (ibid). En tolkning av 

Wassrins (2013, s. 110) studie kring musikaktiviteter är att det har betydelse för 

individers och gruppers aktörskap för bidragande till pågående aktiviteter. En 

väsentlig upptäckt Wassrin (2013, s. 113) gör i sin avhandling är att barns lärande 

sker genom ett aktivt samspel mellan olika aktörer, att interaktioner uppstår både 

mellan barn och vuxna samt mellan barn och barn under musikstunder. 

Dahlbäck (2011, s. 35) beskriver i sin avhandling att musik är lika viktigt som elden 

är för människor, elden förser oss med värme, ljus, möjliggör matlagning etcetera. 

På samma sätt verkar musik också vara viktig för människor, med musik kan 

människor uttrycka sig, skapa erfarenheter och identitet, visa känslor etcetera (ibid). 

Musik har förmågan att kunna konstruera olika sociala grupper samtidigt som den 

kan fungera som ett underhållande nöje, kunskapsskapande och pedagogiskt lärande 

(ibid). En pedagogs samspel med barn under musikaktiviteter kan gynna barns sätt 

att kunna ta till sig kunskap som uppstår under musikstunder (Dahlbäck 2011, s 

107). Språk i samverkan med musik skapas i sociala sammanhang, då aktiviteter 

under musikstunder sker genom ett samarbete med andra (ibid).  

6 Teoretiska utgångspunkter 

Studien utgår från två teoretiska perspektiv, Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

samt två av Gardners multipla intelligenser. Inom det sociokulturella perspektivet 

valdes tre begrepp ut till studien: imitation, mediering och artefakter samt 

interaktion. Gardners två multipla intelligenser är språklig intelligens och 

musikalisk intelligens.  Vi anser att dessa teorier var användbara för vår analys av 

studiens resultat, där resultatet kommer att fokuseras på hur förskollärare använder 

musik som ett medel för flerspråkiga barns kommunikations- och språkutveckling. 

Inom sociokulturella perspektivet vill vi se hur barns utveckling och lärande sker 

genom sociala och kulturella sammanhang. Med Gardners två multipla intelligenser 

vill vi belysa hur dessa förmågor kan överlappa med varandra i musikaktiviteter för 

språkutveckling. Därför anser vi dessa två nedanstående teorier relevanta för 

belysning av hur förskollärarna arbetar för flerspråkiga barnens språkutveckling 

kopplat till musik i sociala och kulturella kontexter.  
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6.1 Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

I Vygotskijs teori kan man studera hur människor utvecklas (Nilholm 2017, s. 57), 

och hur utvecklingen är socialt och kulturellt betingad. Inom ett sociokulturellt 

perspektiv anser man att kommunikation har en viktig roll, även språket anses ha 

avgörande betydelse, eftersom språket fungerar som ett verktyg för kommunikation 

människor emellan (Nilholm 2017, s. 55 & 59). Vygotskij anser att barn utvecklar 

kunskap i samspel med andra och den omgivning de befinner sig i (Nilholm 2017, 

s. 58).  

6.1.1 Imitation 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv beskriver Askland & Sataøen (2016, s. 201) att 

med imitation menas att lärande sker genom att härma andra och med hjälp av andra. 

Jederlund (2013, s. 156) förklarar imitation, utifrån Vygotskijs teori, att barn har 

förmågan att kunna ta efter andras handlingar och språkbruk.  Bjar och Liberg (2011, 

s. 22) tolkar imitation som mönster där barn registrerar det de hör och ser, som i sin 

tur reproduceras till egna versioner av exempelvis berättelser och musik utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv.  

6.1.2 Mediering och artefakter  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv, tolkar barn sin omvärld genom att leka och 

samspela med andra (Säljö 2002, s. 66). Barn föds in i ett socialt samhälle och förses 

med resurser för sin utveckling genom att vara aktivt deltagande i mänskliga 

verksamheter (ibid). Med våra medmänniskor skapar vi våra erfarenheter i samspel 

med andra och på så sätt kan individer skapa en egen förståelse av den verkliga 

världen (ibid). Begreppet mediering handlar om människans tänkande och tolkning 

av den verkliga världen (Säljö 2002, s. 81). En tolkning av mediering är att 

människor inte kan tänka abstrakta- och fysiska handlingar var för sig utan de 

samverkar med varandra för att få större förståelse av saker och ting, som sker i 

sociala praktiker (ibid). En tolkning av mediering skulle också kunna beskrivas som 

att människor anammar de tänkesätt och föreställningar som finns inom en viss 

kultur (ibid).  

Inom ett sociokulturellt perspektiv anser Kultti (2012, s. 28) att artefakter är viktiga 

verktyg inom sociala sammanhang, artefakter utgörs   av föremål som är tillverkade 

av människor. Kultti (ibid) delar upp artefakter i tre olika kategorier, vilka är 

primära, sekundära och tertiära. Den första kategorin kan vara fysiska verktyg såsom 

en hammare, den andra beskrivs som hur föremål kan förmedla om dess användning, 

och den tredje är människans abstrakta handlingar såsom en sång (ibid). Säljö (2002, 

s. 80) beskriver att människor lever i en artificiell värld, den består av olika föremål 

som hjälper människor att uppleva den omvärld de lever i. För att skaffa erfarenhet 

av sin omgivning kan artefakter ha en avgörande roll för en individ med hjälp av 

andra i sociala kontexter (ibid).  
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6.1.3 Interaktion 

Kulttis (2012, s. 18) tolkning av interaktion utifrån Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv innebär att utveckling sker genom samspel med andra människor i 

kulturella och sociala sammanhang. Detta är ett sätt att skapa förståelse för sin 

omvärld och för sig själv (ibid). Håkansson (2014, s. 25) beskriver interaktion av 

Vygotskijs teori att barn upptäcker språket med hjälp av sociala sammanhang i 

samspel med andra. Barn har behov av att ha vuxna som stödjer deras 

språkutveckling, utan den möjligheten är det annars svårt att utveckla språket på 

egen hand (ibid).  

6.2 Gardners teoriutveckling kring multipla intelligenser 

Asklunds och Sataøens (2016, s. 211–213) tolkning av Gardners teorier är att 

människor har sju olika intelligenser för att en människa ska kunna förstå sig själv 

och sin omgivning. De sju olika intelligenserna överlappar varandra för att det ska 

kunna skapas en helhetsutveckling hos en människa (Asklund & Sataøen 2016, s. 

211–213). De sju intelligenserna är människans sju olika förmågor som utvecklas 

under uppväxten (Gardner 2001, s. 40–41). Enligt Gardners (2001, s. 40) sju olika 

intelligenser grundar sig på människans egenskap att kunna lösa problem och hitta 

strategier för att skaffa sig kunskap inom olika kulturella sammanhang. Två av de 

sju intelligenserna kommer att tillämpas i studien, vilka är språklig intelligens och 

musikalisk intelligens, eftersom de är relevanta för vår studie.  

6.2.1 Språklig intelligens 

Utifrån Gardners språkliga intelligens tolkar Angelo och Sæther (2016, s. 63) att 

språk är människors tillgång för att både kunna uttrycka sig och förstå olika 

språkliga sammanhang. Angelos och Sæthers (ibid) tolkning av Gardners språkliga 

intelligens är människors främsta förmåga att kunna hantera språkets komplexitet. 

Med det menas att språk uttrycks i olika former såsom verbalt och skrift (ibid). En 

ytterligare tolkning av den språkliga intelligensen blir då om barn utsätts för dessa 

olika språkformer så får de lättare att kunna bearbeta både det verbala och det 

skriftliga språket. Enligt Gardners (1998, s. 71) språkliga intelligens klarar inte 

människor verbal kommunikation utan de fyra huvudsakliga områdena inom 

språklig intelligens. Dessa huvudsakliga områden är fonologi (språkljud), syntax 

(språkets uppbyggnad), semantik (betydelselära) och pragmatik (praktiskt inriktad) 

(ibid). Gardner hävdar att fonologi och syntax är de som mest tillhör den språkliga 

intelligensen och de andra (semantik och pragmatik) är beroende av de andra 

intelligenserna för att det ska kunna utvecklas (Gardner 1998, s. 74). 

6.2.2 Musikalisk intelligens 

Angelo och Sæther (2016, s. 63) anser musikalisk intelligens av Gardners teori att 

det möjliggör för människor att förstå hur musikens olika nyanser såsom tonhöjder, 

rytmer etcetera. Musik skapar möjligheter till igenkänning och kan återskapas (ibid). 

Angelo och Sæther (2016, s. 64) förklarar vidare att musikalisk intelligens är lika 

relevant som de andra intelligenserna. Med musikalisk intelligens av Gardner vill 
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Angelo och Sæther (ibid) säga att alla har musikalitet i sig mer eller mindre, som 

kan vidareutvecklas. Gardners (1998, s. 110) musikaliska intelligens framhålls att 

människors musikalitet verkar allmänt ha samma utgångspunkt, men det hänger 

oftast på hur mycket varje individ utsätts för musiksituationer och vilka instrument 

det finns tillgång på och hur ofta det tränas.   

7 Metod 

I detta avsnitt kommer vi redovisa vilken undersökningsmetod vi använde av oss till 

studiens syfte och hur vi gick tillväga med studien. Därefter kommer vi att redogöra 

studiens urval och informanter, genomförande, databearbetning, giltighet och 

trovärdighet samt de etiska aspekterna. 

 

7.1 Undersökningsmetod 

Metoden som valdes till studien är en kvalitativ metod. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009, s. 39), är den metoden nära förankrad med den verkliga världen. Den 

kvalitativa metoden användes som ett stöd för att kunna förklara något, vilket passar 

till vår studie om musikaktiviteter utifrån förskollärarnas egna tolkningar (Björkdahl 

Ordell 2016, s. 196). Denna metod möjliggör förklaringar till studien om 

musikaktiviteter som ett verktyg för flerspråkiga barns språkutveckling (Björkdahl 

Ordell 2016, s. 195). Genom att använda oss av en kvalitativ metod kunde vi öka 

kunskapen om hur förskollärarna kan använda musikaktiviteter för att främja 

språkutveckling hos flerspråkiga barn, med hjälp av att ha läst tidigare forskning 

och litteratur. 

 

En kvalitativ intervju liknar ett vanligt vardagssamtal, men har egenskapen att kunna 

fokusera på specifika samtalsämnen (Kihlström 2012, s. 48). För att förskollärarna 

skulle ha utrymme att kunna svara på intervjufrågorna utifrån sina egna erfarenheter 

och upplevelser, valdes intervjuer som metod (Kihlström 2012, s. 49). I vår studie 

handlade det om förskollärarnas arbete kring flerspråkiga barns språkstimulans 

kopplat till musik i förskolorna. En semistrukturerad intervjumetod användes under 

intervjuerna med förskollärarna och intervjumetoden består av både allmänna och 

specifika intervjufrågor (Bryman 2018, s. 260). Författaren beskriver att användning 

av en semistrukturerad intervjumetod bör utgå från en intervjuguide som består av 

några frågor som berör ett valt tema (Bryman 2018, s. 565).  Vi använde 

semistrukturerade intervjuer till vår studie där vi först ställde allmänna frågor som 

senare ledde till specifika frågor som mer berör studiens egentliga fokus. 

Semistrukturerad intervjumetod möjliggör ytterligare följdfrågor av intervjuaren 

under intervjuns gång (ibid). Fördelen med semistrukturerad intervjumetod är att det 

går att vara flexibel, vilket innebär att informanter kan besvara intervjufrågor utifrån 

egna erfarenheter (Fejes & Thornberg 2015, s. 151).  Det innebär också att 

intervjuare inte bedömer respondenters information om vad som är fel eller rätt 

(ibid).  
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Vi gjorde intervjuer med verksamma förskollärare och observationer under 

musikaktiviteter. Observationerna genomfördes som ett komplement till 

intervjuerna för att synliggöra hur förskollärarna faktiskt arbetar med musik. 

Liknande gjorde även Ehrlin (2012, s. 80–84) i sin studie, där forskaren först 

intervjuade pedagogerna och sedan undersökte hur pedagogerna arbetar i praktiken.  

Inför intervjuer och observationer skickades informationsbrev (se Bilaga 1) till 

vårdnadshavare till respektive förskola. Både ett informationsbrev och 

samtyckesbrev (se Bilaga 2) också skickades till de verksamma förskollärarna. 

Informationsbreven innehöll information om vad själva studien handlar om och att 

vi enbart observerade förskollärarna i de två förskoleverksamheterna och att 

enskilda barn inte har förekommit i studien. De som ville delta i studien fick fylla i 

ett kryss och underteckna sitt namn, ort och datum i samtyckesinformationsbrevet. 

Förskollärarna hade även möjligheten att välja om de ville delta i intervjuerna eller 

observationerna eller både och (Kihlström 2012, s. 49–50). Intervjufrågorna 

skickades inte till förskollärarna innan på grund av att vi ville skapa möjlighet för 

följdfrågor under intervjuernas gång (Fejes & Thornberg 2015, s. 151).  

 

Tid för intervjuer bestämdes fysiskt med informanterna på respektive förskola och 

anledningen till det var en möjlighet till utvecklade interaktioner mellan intervjuarna 

och respondenterna, det blev ett samtal mellan två ansikten (Kvale & Brinkmann 

2009, s. 193). Det som sades under intervjuernas gång hade spelats in med egna 

mobiltelefoner, det skapade möjligheten att kunna återgå till de inspelade 

intervjuerna för att kunna lyssna tydligare på förskollärarnas egna berättelser flera 

gånger vid transkriberingar (Kihlström 2012, s. 51). Roos (2016, s. 52) beskriver 

transkribering som en renskrivning av inspelade intervjuer och detta gjordes utifrån 

informanternas svar från intervjuerna. Genomförandet av transkriberingen utfördes 

så ordagrant som möjligt för att det skulle kunna fungera som ett tolkande verktyg 

för studiens resultat (Dovemark 2012, s. 148).  

 

Efter intervjuerna genomfördes också observationer utifrån förskollärarnas 

förhållningssätt till flerspråkiga barns språkfrämjande kopplat till musik. Tanken 

med observationerna var att lyfta fram hur förskollärarna arbetar med musik som ett 

verktyg för flerspråkiga barns språkutveckling (Kihlström 2012, s. 31).  Observation 

är ett sätt att komma närmare själva fenomenen som studien handlar om, och 

tolkningar sker utifrån observationer som gjordes på plats (Franzén 2016, s. 58). Vi 

gjorde dokumentationer av observationerna genom att använda så kallad 

ostrukturerad observation, det innebär att relevanta observationer kopplade till 

studiens syfte har antecknats (Franzén 2016, s. 62). Observationerna skedde som 

icke-deltagare under studiens gång, för att vi inte skulle påverka det som 

undersöktes i studien (ibid). Under observationsdagarna antecknades allt som sågs 

under musikaktiviteterna utan att det gjordes en analys på plats, det utfördes istället 

efter de insamlade observationerna (Franzén 2016, s. 58). Fokusering vid 

observationerna utgick från hur förskollärarna använde musikaktiviteter som 
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språkutvecklande för flerspråkiga barn (Kihlström 2012, s. 31).  Observationerna 

utgick enbart utifrån de förskollärare vi fick tillstånd på att observera. Till 

observationerna valdes att använda en checklista som hjälpte oss att fokusera på 

studiens område (Kihlström 2012, s. 32–33). Under observationerna genomfördes 

anteckningarna under musikaktiviteter, vissa tider, vid olika tillfällen, vilka 

handlingar som förekom under musiksituationer, vilka föremål förskollärarna 

använde under musikaktiviteter och hur förskollärarna främjade språket under 

musikstunder för flerspråkiga barnen (ibid).  

 

7.2 Urval och informanter 

Studien gjordes vid två olika förskolor som ligger i två olika mellanstora städer i 

Sverige. En av förskolorna ligger i ett område där majoriteten av barnen har svenska 

som andraspråk och den andra förskolan ligger i ett område där det finns en större 

spridning av barn med svenska som både förstaspråk och andraspråk. De intervjuer 

och observationer som genomfördes under studiens gång skedde på två avdelningar 

på respektive förskola.  

Det blev sammanlagt fyra förskollärare som blev intervjuade och observerade. Alla 

fyra informanterna som deltog i vår studie har förskollärarutbildning och tre av de 

fyra förskollärarna har arbetat som förskollärare i cirka 40 år och en av dem har 

arbetat i cirka 30 år. Informanterna samt förskolorna har fått fiktiva namn för att det 

ska vara anonyma för utomstående personer.  

7.3 Genomförande 

Studien genomfördes på plats efter godkännande av förskollärarna som deltog i 

intervjuerna och observationerna. Förskollärarna fick information om att de etiska 

aspekterna har beaktats under studiens gång samt information om studien. 

Kontakterna med förskollärarna skedde både via mail och telefonsamtal, då de fick 

information om studiens syfte och vilka som ville delta i studien samt om vilka dagar 

och tider det passade båda parter att göra intervjuerna och observationerna. 

Intervjuerna genomfördes genom fysiska träffar på förskolorna med hjälp av både 

stödanteckningar och ljudinspelningar. Intervjufrågorna innehöll både allmänna och 

specifika frågor kopplade till studiens syfte (Se Bilaga 3). I intervjufrågorna utgick 

vi från hur förskollärarna kunde främja flerspråkiga barns språkutveckling genom 

musikaktiviteter. Intervjuerna tog uppskattningsvis cirka 30–40 minuter med 

respondenterna.  

 

Två förskollärare från respektive förskola intervjuades och observerades till studien. 

Först genomfördes intervjuerna under och därefter genomfördes observationerna på 

de aktuella förskolorna med hjälp av fältanteckningar. Under observationerna 

gjordes fältanteckningar utifrån hur förskollärarnas arbete kring musikaktiviteter 

kopplat till flerspråkiga barns språkutveckling synliggjordes i respektive 

förskoleverksamhet.  Observationerna utfördes genom att försöka vara en ”fluga” 
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på väggen under fältdagarna, där vi placerade oss i närheten av pågående aktiviteter 

på respektive förskola. Observationerna genomfördes både inomhus (samlingar, 

matstunder, fria lekar, läsvila) och utomhus (ute på förskolornas gårdar både under 

planerade och fria leksituationer). Under våra fältdagar har vi vistats på förskolorna 

mellan kl. 9.00 och 14.00 då det var mest barn på förskolorna. Det var cirka en 

timmes observationer på förmidagarna utomhus och resten av tiden skedde 

observationerna inomhus. 

 

7.4 Databearbetning  

7.4.1 Intervjuerna 

Vid transkriberingen av ljudupptagningarna skrev vi ner förskollärarnas berättelser 

från intervjuerna. Bearbetning och analysering av datamaterialet från intervjuerna 

krävde strategier för att koppla resultatet till studiens syfte (Löfgren 2015, s. 151). 

Beskrivningar av förskollärarnas berättelser från intervjuerna illustrerades med 

hjälp av utvalda citat. Sammanställningen av intervjumaterialet genomfördes genom 

att hitta teman i förskollärarnas berättelser. Att hitta ett tema innebar att ta fram det 

mest väsentliga av det förskollärarna berättade.  

 

7.4.2 Observationerna 

Fältanteckningarna från observationerna sammanställde vi tillsammans och försökte 

även här hitta ett mönster kopplat till studiens syfte och frågeställningar (Malmqvist 

2016, s. 126). Studiens syfte och frågeställningar samt teorierna hjälpte oss att 

systematisera bearbetningen av insamlade material, då de mest intressanta delarna 

valdes ut till resultatdelen (Malmqvist 2016, s. 124–125). För att fånga in de mest 

väsentliga delarna i observationerna skedde sammanställningen även här med 

hänsyn tagen till studiens teoretiska begrepp (Lalander 2015, s. 103).  

 

7.5 Giltighet och trovärdighet 

Roos menar att validitet innebär att en studies syfte kan besvaras av det material 

som har samlats in och att ingen annan data utanför detta material används (Roos 

2016, s. 53). Kvale och Brinkmann (2009, s. 264) beskriver validitet som en sanning 

och riktighet av ett resultat och med hjälp av våra intervjuer och observationer anser 

vi att vi har uppfyllt en god validitet i studien med studien. Kihlström (2012, s. 231) 

nämner så kallad triangulering i samband med validitet, vilket innebär att två eller 

flera metoder har använts i studien för att kunna göra ett så trovärdigt resultat som 

möjligt. I vår studie har vi använt både intervjuer och observationer som verktyg för 

resultatet, vilket stärker validiteten (ibid).  

 

Reliabilitet är en studies tillförlitlighet och trovärdighet, och för att kunna 

genomföra en trovärdig studie ska det ske av erfarna observatörer och intervjuare 

(Kihlström 2012, s. 231). Under hela vår utbildning har vi haft möjligheten att kunna 

genomföra olika intervjuer och observationer, något som har gjort att vi sedan 

tidigare var bekanta med dessa metoder (Kihlström 2012, s. 231–232). Att vi spelade 
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in intervjuerna ökade också reliabiliteten, genom att vi kunde återgå till det som 

hade spelats in, istället för att göra egna tolkningar av intervjuanteckningarna 

(Kihlström 2012, s. 232). Vid transkriberingarna av intervjuerna och analysen av 

observationerna från fältanteckningarna, hade vi reliabiliteten i åtanke under vår 

studie. Vår medvetenhet under analysen av studien var vårt sätt att tillförsäkra 

studiens tillförlitlighet.  

 

7.6 Etiska aspekter  

De fyra individskyddskraven användes vid intervjuer av förskollärare samt vid 

observationer (Ehrlin 2012, s. 76). Hänsyn har tagits till informatörerna genom att 

de fyra etiska aspekterna har beaktats, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta gjordes genom informationsbrev 

till både förskollärare och vårdnadshavare. En samtyckesinformation skickades via 

mail till förskollärarna där de undertecknade om de ville delta i studien. 

 

Informationskravet, information till förskollärare och vårdnadshavare om studien 

gavs, samt information om insamlingsprocessen av material (Löfdahl 2016, s. 36). 

Vi valde att ha skriftlig information där syftet med studien framgick samt 

kontaktuppgifter till oss. Vårt fokus i observationerna var enbart förskollärare. 

Barnen i observationerna var inte av intresse för studien och kommer därför ej att 

finnas med i vår studie. 

 

Samtyckeskravet, en samtyckesförfrågan tillsammans med informationsbrev 

skickades via email till förskollärarna (Löfdahl 2016, s. 37). De förskollärare som 

deltog skrev under på samtyckesbrevet och det fick vi av förskollärarna på 

respektive förskola. Deltagarna informerades om att de närsomhelst kunde avbryta 

sin medverkan i studien. (Löfdahl 2016, s. 36). 

 

Konfidentialitetkravet, innebär att alla uppgifter i undersökningen hanteras på ett 

sätt som gör att utomstående inte kan identifiera enskilda personer. Det insamlade 

materialet har analyserats enbart av oss och förvarades så att ingen annan hade 

tillgång till det (Vetenskapsrådet 2017, s. 40).  Allt insamlat material kommer att 

raderas efter ett godkänt examensarbete. 

  

Nyttjandekravet, allt material från observationer och intervjuer till vår studie var 

bara för forskningsändamål, och har endast använts till att besvara studiens syfte och 

frågeställningar (Björkdahl Ordell 2012, s. 27). 

 

8 Resultat av intervjuerna 

I detta avsnitt kommer vi att presentera resultatet av intervjuerna och utgår då från 

studiens syfte och vår första frågeställning. Intervjuerna gjordes på två olika 

förskolor i två olika städer, som vi har kallat förskolan Cosmo och förskolan 

Regnbågen.  
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Vi har därefter kategoriserat svaret från intervjuerna och gett kategorierna fyra 

underrubriker som ligger nära våra intervjufrågor: Hur tolkar förskollärarna musik 

på förskolorna? Hur främjar förskollärarna flerspråkiga barnens språkutveckling 

genom musik? Hur kommunicerar förskollärarna genom musiken? Vilka redskap 

förekommer under musikaktiviteter?  

 

8.1 Hur beskriver fyra förskollärare musik som ett redskap för 

flerspråkiga barns språkutveckling på två olika förskolor? 

 

8.1.1 Hur tolkar förskollärarna musik på förskolorna? 

Greta, från förskolan Cosmo, beskriver musik som en resurs, ett sätt att kunna både 

nå och kommunicera med barn oavsett om barn har ett språk eller inte. Hon beskriver 

att musiken möjliggör olika sätt för barn och pedagoger att mötas. Gretas tolkning 

av musik är att sjunga tillsammans och lyssna på olika ljud under musikstunder 

genom att använda exempelvis olika spel och lyssna hur olika de låter. Hon 

poängterar även att man bör tänka brett om hur musiken på förskolan kan användas. 

 

Jag tycker att det kan vara nån otrolig tillgång och lätt sätt att nå barnen 

och så. Att få en direkt kontakt oavsett om man har ett språk eller inte så 

kan man mötas liksom i musik, i olika former och så (Greta).  

 

Sandra, från samma förskola, berättar att musik förekommer i olika situationer på 

förskolan såsom i barns fria lek, vid blöjbyte, vid påklädning etcetera.  

 

Musik är både dansa, lyssnande och rörelser […]. Vi sjunger vid 

påklädning, vid blöjbyte, vid olika situationer (Sandra). 

 

Anna, från förskolan Regnbågen, säger att musiken fungerar som ett komplement 

till exempelvis sagor och barns skapande. Med musik kan barnen både skapa och 

sjunga samt att de har roligt tillsammans med sina kamrater i förskolan. Anna 

berättar vidare om att de sjunger i olika situationer, både inomhus och utomhus. 

Förskolläraren Anna lyfter fram att musikens takt har betydelse för barnens 

minnesförmåga, att barnen kan komma ihåg hur musikens och sångens takter går. 

Musiken används även under skogsutflykterna, då de sjunger om olika djur i skogen.  

 

Jag ser musik, musik är ett sätt att uttrycka sig för barn och även för vuxna 

(Anna).  

 

Sara, från förskolan Regnbågen, förklarar att musik i förskolan anses vara en 

tradition som kontinuerligt pågår under barnens vistelser på förskolan. Även här 

uttrycker Sara att musik förekommer både inomhus såsom vid matstunder och 

utomhus såsom till skogsutflykt. Förskolläraren Sara poängterar att språk och musik 
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samt takt fungerar som ett komplement, hon beskriver att musik kan illustrera 

språket. Sara uppger att musik även tillför kroppsrörelser och dramatisering av 

sångers innehåll. 

 

Jag ser att som tradition som kör vi ofta såna sångsamlingar, det är 

tradition och det gör vi kontinuerligt (Sara). 

 

8.1.2 Hur främjar förskollärarna flerspråkiga barns språkutveckling 

genom musik?  

Greta, från förskolan Cosmo, säger att hon använder musiken som ett komplement 

till exempelvis sagor, då Greta beskriver att hon tillsammans med sina kollegor 

framställer sagor till mindre delar som de sedan kan illustrera med hjälp av sånger. 

Greta anser att musik kan användas på olika sätt till olika aktiviteter, att musik inte 

behöver vara en enformig aktivitet. Greta berättar om att vara medveten i sin roll 

gällande musikaktiviteter och vad för funktion den ska uppfylla i aktiviteter. 

 

Jag tänker att jag kan använda det på ett medvetet sätt under min 

undervisning och så, att jag använder det med en tanke, syfte och ett mål 

(Greta). 

 

Sandra, från Cosmo, berättar att musiken fångar barnen oavsett om de har ett språk 

eller inte, och att igenkänning av musiken kan ha betydelse för barnens 

språkutveckling. Förskolläraren Sandra tar ett exempel från två situationer på 

avdelningen hon arbetar på, hon observerade att ett nyinskolat barn satt med i en 

sångsamling och sjöng med i melodin som sjöngs. Senare på dagen det barnet skulle 

somna så hörde förskolläraren barnet nynnade på melodin från sångsamlingen och 

förskolläraren började då att sjunga på samma melodi som barnet nynnade på.  

 

Jag kan se, måste tänka här lite, att musik fångar barn. Om de inte kan 

språket så är det just det där att nån som sjunger och som dom kanske 

känner igen i sången (Sandra). 

 

Anna, från Regnbågen, talar om att musiken gör det lättare för barnen att kunna 

komma ihåg ord och text. Musikens melodi och takt samt puls hjälper barnen med 

deras minnesförmåga av ord och text som sjungs under sångaktiviteterna. Musiken 

fungerar också som ett sätt att kunna uttrycka sig, exempelvis genom att dansa kan 

rörelser underlätta att komma ihåg ord. Anna beskriver även att musiken fångar upp 

barnen, hon menar att barnen fångas av musiken genom att de får lära sig det svenska 

språket. Anna uttrycker också att förhoppningsvis tycker barnen att det är ett roligt 

sätt att lära sig det svenska språket. Det förekommer även på avdelningen att barnen 

får sjunga exempelvis ”ja må hon/han leva” sången när någon fyller år på barnens 

olika språk. Anna berättar vidare att personalen inte tvingar något barn att sjunga på 

sitt modersmål. Barnen med andraspråk får också valmöjligheter till att få sjunga på 
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sitt modersmål om de vill. Även andra barn som har svenska som förstaspråk får 

möjligheten att få sjunga på ett annat språk när någon fyller år. 

 

Jag tror att det är lättare och komma ihåg, vi säger som en text när de får 

en melodi till eller en takt eller en puls liksom, och jag tycker att det är 

viktigt då som jag sa förut att det blir ett sätt att uttrycka sig om man dansar 

till musiken eller om man liksom kommer ihåg kanske nåt ord (Anna). 

  

Sara, från Regnbågen, tycker att musik är väldigt viktigt för flerspråkiga barn och 

musiken hjälper dessa barn att få lära sig hur hela meningar kan vara uppbyggda i 

det svenska språket. Sara lyfter fram några exempel från ett barn som först började 

nynna på melodin ”blinka lilla stjärna” och ”lilla snigel akta dig”, och som senare 

successivt kunde säga orden i sångerna där barnet kunde sjunga med lite grann. Sara 

berättar att det vanliga verbala språket var väldigt svårt, men i sångerna kunde barnet 

uttrycka sig och därigenom kunde barnet delta i sångaktiviteterna. Sara uppger att 

sång och ramsor har betydelse för de flerspråkiga barnens språkutveckling, barnen 

får lära sig olika fraser samt att barnen upplever att det är ett roligt sätt, och det gör 

det lättare att lära sig och förstå ord på svenska. Det skapar en fördel för flerspråkiga 

barn, det blir en ingång till att få lära sig de olika fraser och ord som uppstår i 

sångaktiviteter.  

 

Både ramsor och sånger tänker jag det är väldigt viktigt för de här barnen 

för det blir liksom man lär in fraser (Sara). 

 

8.1.3 Hur kommunicerar förskollärarna genom musiken? 

Greta, från förskolan Cosmo, beskriver att det är viktigt att kunna kommunicera 

genom musik tillsammans med barnen och att ha den positiva känslan till det. 

Kommunikationen sker genom rörelser och att man är aktiv pedagog och är en 

förebild för barnen. Greta uppger att det ger valmöjligheter till barnen att kunna 

välja vilken sång de vill sjunga, så de också kan vara delaktiga på deras egna villkor. 

Här poängterar Greta att det är också viktigt att det inte alltid är styrt av vuxna och 

att man försöker variera sångstunderna så att det inte blir tråkigt för barnen.  

 

Vissa gånger är det flera sånger som passar på samma sak, som på grodan 

till exempel och man kan välja att ge barnen en möjlighet att välja vilken 

grodsång de vill välja att sjunga på (Greta).   

 

Sandra, från samma förskola, säger att personalen sjunger på svenska under 

musikaktiviteterna. Sandra tar också upp vikten av att få sjunga samma sång vid 

flera tillfällen, vilket skapar igenkänning av ord som sjungs i sånger. Hon framhäver 

också att musik är väldigt viktig för att musiken skapar glädje och gemenskap hos 

barnen.  
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Det är att vi sjunger på svenska, svenskan i sångerna […]. Genom att också 

sjunga musik igen och igen skapar igenkänning av ord, barnen känner igen 

orden som sjungs tillsammans. Jag vill säga att musik är viktig för alla 

barn, det är en glädje med musik. Höra de sjunga och lyssna på musik, jaa 

musik skapar glädje och gemenskap (Sandra). 

 

Anna, från Regnbågen, berättar att barnen kan lära sig av varandra genom att ett 

barn ställer en fråga som ett annat barn kan svara på. Hon berättar att barnen inte är 

rädda för att ställa frågor under sångaktiviteter och sagostunder och det främjar 

interaktionen mellan barnen och pedagoger.  

 

Jag tycker inte att de är rädda att fråga utan att de frågar ofta och det kan 

bli en jättebra kommunikation med både pedagogerna och barnen som 

leder framåt (Anna). 

 

Sara, från samma förskola, tar upp tecken som stöd under sångstunder, Sara 

fortsätter att berätta att hon använder sånger och ramsor vid blöjbyte för att skapa 

en interaktion tillsammans med barnen. Musik kan förekomma i många olika 

situationer såsom utomhus och inomhus för att kunna kommunicera och sjunga med 

barnen i deras fria lekar. Exempelvis när barnen leker med deg så kan förskolläraren 

Sara sjunga ”baka, baka liten kaka” eller om barnen får syn på en snigel utomhus så 

sjunger Sara då ”lilla snigel akta dig” tillsammans med barnen. På det sättet försöker 

Sara skapa ett samspel tillsammans med barnen genom att vara uppmärksam på 

barnens egna aktiviteter.   

 

8.1.4 Vilka redskap förekommer under musikaktiviteter? 

I förskolan Cosmo talar Greta om att sångböcker och sångpåsar/sånglådor med 

figurer som också är en tillgång i musikaktiviteter. Bilder är också ett verktyg som 

hjälper barnen under sångstunder för att barnen ska kunna skapa förståelse för 

sångers innehåll.  

 

Alltså det är ju allt från man har böcker om man säger bilder och så, det 

letar man ju sångböcker och sådär och så har man ju symboler, men sen 

kan vi ha figurer både små och stora. Bara det går att associera, som våra 

sångpåsar och sånglådor så har vi ju figurer som symboliserar sång, och 

det lär sig ju barnen (Greta). 

 

Sandra, från samma förskola, beskriver kroppen och rösten, under musikaktiviteter, 

som ett verktyg för att förmedla för barnen vad musiken handlar om. Sandra nämner 

en kollega som kan spela gitarr under musikstunder och berättar att det blir en helt 

annan stämning i barngruppen när någon kan spela ett instrument under 

sångstunderna. Kollegan arbetar på en annan avdelning och någon gång då och då 

så slås olika avdelningar ihop för korta stunder av musikaktiviteter. Eftersom 
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förskolläraren Sandra inte själv kan spela något instrument så använder hon sin röst 

och kropp som ett redskap under sångaktiviteter tillsammans med barnen. 

 

När man använder instrument blir det på ett helt annat vis när någon kan 

spela instrument, tycker jag är bra […]. Det är att vi sjunger på svenska, 

svenskan i sångerna, men man kan visa med bilder vad sångerna innehåller 

(Sandra). 

 

I förskolan Regnbågen berättar både Anna och Sara att de använder Flano, bilder 

och gosedjur för att illustrera vad sånger har för innebörd, likaså med rörelser och 

musikinstrument.  Materialen på förskolan beskrivs av båda förskollärarna att i 

barnens fria lek kan de associera till sånger såsom en snigel från samlingarna. En 

projektor är också en tillgång då barnen kan titta på rörelser till sånger för att sedan 

ska de kunna utföra dansrörelser. Båda förskollärarna använder även CD-spelare när 

barnen ska leka och dansa, så kallad ”dans stopp” eller rörelseaktiviteter. 

Förskollärarna, från Regnbågen, berättar att de även använder så kallad PENpal (den 

talande pennan), den kan dras över sångtexter och kan börja sjunga på de 

flerspråkiga barnens olika modersmål samt på svenska. Sara nämner tecken som 

stöd som ett verktyg under musikstunder.  

 

9 Resultat av observationerna  

I det här avsnittet har vi valt att redovisa resultat av observationerna och vi kommer 

enbart utgå från det vi har sett av förskollärarnas förhållningssätt och agerande när 

de arbetar med musik utifrån vårt syfte, att främja flerspråkiga barns 

språkutveckling. I observationerna har vi sammanställt hur förskollärarna under 

våra fältdagar arbetar med musik kopplat till flerspråkiga barns språkutveckling.  

 

Bearbetningen av observationerna sammanställdes genom en tematisk arbetsform 

utifrån den andra frågeställningen i vår studie. Samtliga observerade förskollärare 

använde musik vid olika tillfällen på respektive förskola, dessa tillfällen är 

exempelvis vid samlingar, både innan och efter matsituationer, vid den fria leken, 

utomhusaktivitet, vid läsvila, och med hjälp av olika slags artefakter (redskap såsom 

böcker, gosedjur, bilder, etcetera) på de aktuella förskolorna. Dessa begrepp 

används även som rubriker i resultatet av observationerna.  

 

 

9.1 Hur synliggörs förskollärarnas arbete med musik i de två 

aktuella förskoleverksamheterna? 

 

9.1.1 Samlingar 

Förskolan Cosmo brukar ha morgonsamling i en ring vid niotiden i ett stort rum med 

en cirkelformad röd matta. Förskolläraren Greta som håller i samlingen ger en 

äggformad maracas till alla närvarande barn och morgonsamlingen inleds med 
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sången ” Bom, bom låter stora trumman, tick, tack, tick, tack klockan går”. Maracas 

används under sången till olika rörelser tillsammans med barnen och övriga personal 

i ringen. Sången sjungs vid två tillfällen, vid första gången sjunger barnen när de har 

maracas i en hand och sedan byts maracas till den andra handen. Den som leder 

samlingen benämner vilken hand barnen ska byta till, såsom när förskolläraren Greta 

säger ”nu byter vi till vänster hand”.  

 

En dag i veckan har förskolan Cosmo en sammanslagning med en annan avdelning 

bredvid sig vid tiotiden, och de har sångsamling tillsammans med annan personal 

och andra barn. Samlingen börjar med att den som leder samlingen (Greta) lägger 

ett blått nät på röda mattan och sedan lägger hon olika bilder på havsdjur med olika 

sånger på baksidan av bilderna. Barnen väljs slumpmässigt ut av Greta och får gå 

fram för att fånga ”havsdjur” med ett fiskespö. Förskolläraren Greta har samtal med 

varje barn som fångar ett ”havsdjur” om vad de har fångat för något med fiskespön 

och efter det sjungs sången som står bakom bilden på havsdjuret. 

 

Förskolan Cosmo brukar även ha sångstunder innan matstunder. Först har 

förskollärarna samling tillsammans med barnen på stora röda mattan, barnen väljer 

antingen olika sångböcker eller artefakter i en sångpåse/sånglåda. Barnen blir 

slumpmässigt utvalda av den som leder samlingen (Sandra) och får välja något ur 

sångpåse/sånglåda. Innan de får ta något ur sångpåse/sånglåda så inleds det med en 

sång som exempelvis går ”Vad har jag i påsen, påsen, påsen” och även när barnen 

få ta något exempelvis ur påsen sjungs det också såsom sången ”titta här, se vad du 

fann”. Varje gång barnen tar ut en artefakt så benämner förskolläraren Sandra 

artefakten och har ett litet samtal med barnen om artefakterna. 

 

Förskolan Regnbågen har sagoteater/sagostund vid niotiden på morgonen i en 

samling tillsammans med alla närvarande barn i ett stort rum som de brukar ha 

samlingar i. Förskolläraren Sara förbereder en sagostund med namnet ”Gullefjun” i 

samlingsrummet och sagostunden sker vid ett bord som sedan avslutas med sången 

med samma namn som sagan. Sara använder olika artefakter under sagostundens 

gång och samma artefakter används i konversation med barnen, till exempel frågar 

Sara barnen om det finns någon sång på de olika artefakterna. Frågan kan vara såsom 

om det finns någon sång om de olika djuren, av artefakterna eller själva sagan. Det 

finns vissa tillfällen när förskolläraren Sara använder sin kropp som ett redskap 

under sångstunden, exempelvis musikens takt utförs genom att använda sin kropp 

med olika rörelser. Efter sagostunden får barnen möjlighet att i turordning välja 

sånger, och för det mesta sjunger de själva med stöd av Sara vid behov. 

 

9.1.2 Matsituationer 

På förskolan Cosmo, sjungs en ramsa som går ”Tack för maten den var god, mitt på 

bordet står en ko, ett får, en björn, en katt etcetera”. Varje gång förskollärarna 

tillsammans med barnen har ätit klart så sjungs den ramsan och detta sker genom att 
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barnen får välja en artefakt ur en påse per dag. Detta sker i turordning bland barnen 

vid varje matbord med olika artefakter för varje dag. 

 

På förskolan Regnbågen brukar förskollärarna sjunga tillsammans med barnen innan 

matstunder vid egna matbord.  Förskollärarna sjunger olika sånger tillsammans med 

barnen och två av sångerna är” Maten står på bordet, Händerna i knät, nu så säger 

alla, Varsågod och ät!” och ”Pizza palten, pärongroda, sitta stilla, varsågoda”. Under 

sångstunderna använder förskollärarna sina kroppar till olika rörelser tillsammans 

med barnen och detta görs innan barnen får äta maten. En av förskollärarna (Sara) 

ställer en fråga till barnen vid hennes bord om de kan en sång om en korv, då de ska 

snart äta korv till maten. Barnen visste inte om en sång som handlar om en korv och 

förskolläraren Sara börjar sjunga på en sång om en korv, som hon kunde sjunga.   

 

9.1.3 Den fria leken 

En av förskollärarna (Greta) på förskolan Cosmo sitter tillsammans med en grupp 

på en matta och sjunger sången” Bom, bom låter stora trumman, tick, tack, tick, tack 

klockan går” från morgonsamlingen och barnen försöker sjunga samt nynna med i 

sången. Förskolläraren Greta sitter tillsammans med barngruppen vid en låg hylla, 

barnen hämtar antingen en sångbok eller sagobok från hyllan och Greta antingen 

sjunger eller samtalar med barnen kring de böckerna barnen hämtar. Ett exempel är 

när ett barn pekar på en björn i en bok då Greta säger ”vad brukar björnen göra” och 

det barnet lägger sig på mattan ansiktet neråt med händerna på ansiktet. 

Förskolläraren Greta lägger märke till det barnen gör och säger ”Ja! Björnen sover, 

som vi brukar sjunga i samlingarna”. 

 

Vid förskolan Regnbågen får barnen möjlighet att få välja olika aktiviteter och några 

väljer aktiviteten ”dans stopp”. Barnen gör aktiviteten ”dans stopp” i ett rum där det 

finns en CD-spelare som även kallas ”dansrum”. Det är Anna som är med i 

aktiviteten och som styr över när musiken ska stoppas och sättas på. Förskolläraren 

Anna ger olika instruktioner om vilka olika rörelser barnen ska utföra innan musiken 

stoppas under ”dans stopp” aktiviteten. De instruktioner barnen får kan exempelvis 

vara att barnen ska stå som en staty, eller knä mot knä med ett annat barn. Det 

förekommer även att Anna har samtal med barnen kring exempelvis vad för typ av 

staty barnen är. Barnen får även valmöjligheter att utföra olika rörelser de vill göra 

under aktiviteten. 

 

9.1.4 Utomhusaktivitet  

Under en vattenaktivitet på gården på förskolan Cosmo är det ett barn som pekar på 

en spindel samtidigt som det barnet försöker ta kontakt med en av förskollärarna 

(Sandra). Förskolläraren uppmärksammar att barnet intresserar sig för spindeln och 

börjar sjunga sången ”Imse vimse spindel”, så att spindeln refereras till den sången. 

Barnet bekräftar det förskolläraren Sandra säger genom att barnet säga ”Ja, spindel, 
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spindel”. Det uppstår då ett samtal mellan Sandra och det barnet kring spindeln, om 

att spindeln klättrar uppför tråden. 

 

9.1.5 Läsvila 

Vid en situation på Regnbågens förskola, använder en av förskollärarna (Anna) så 

kallad Flanosaga, som sätts upp i ordningsföljd på en tavla samtidigt som sagan 

berättas av Anna. Under sagans gång förekommer rim såsom ”en hatt, en katt” eller 

”stark, en spark”. Efter sagan avslutas aktiviteten med några sånger med hjälp av att 

förskolläraren Anna använder både bilder och sin egen kropp i samspel med barnen.  

 

Vid nästa tillfälle på samma förskola använder en annan förskollärare (Sara) en 

annan Flanosaga, fast på ett annorlunda sätt, vilket är att hon berättar sagan på ett 

mer inlevelsefullt sätt. Även Sara sjunger samtidigt som hon berättar sagan med 

hjälp av bilder som sätts på tavlan. Efter sagan är avslutad så ställer Sara frågan om 

något av barnen vet sången till sagan, och ett av barnen svarar ”björnen sover” och 

efter det sjunger barnen sången tillsammans. Några barn nämnde även att de ville 

sjunga ”Jag leker ett träd, jag leker ett träd, det bor en uggla i det” och alla ställer 

sig upp och sjunger samtidigt som de gör rörelser. Vidare sjungs sånger som barnen 

väljer utifrån bilder som Sara använder till sagan och det sker upprepningar av alla 

sånger som barnen väljer under aktiviteten. Vid ett tillfälle frågar Sara om barnen 

kände till en sång om en groda, som förskolläraren känner till sedan tidigare, och 

barnen svarar nej på den frågan. Förskolläraren Sara börjar sjunga långsamt så alla 

barnen får möjligheten att kunna sjunga med och aktiviteten avslutas med sången 

”Nu är det slut för idag”. 

 

10 Analys av resultat 

I detta avsnitt analyseras vårt resultat från intervjuerna och observationerna med 

hjälp av begreppen imitation, mediering och artefakter och interaktion inom 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Vi kommer även att använda två av Gardners 

multipla intelligenser, vilka är den språkliga intelligensen och den musikaliska 

intelligensen. Dessa begrepp kommer även att användas som underrubriker i detta 

kapitel. Nedan görs en analys av resultaten av såväl intervjuer som observationer, 

då vi anser att resultatet av intervjuerna och observationerna kompletterar och 

sammanlänkar varandra. Vi har valt att som underrubriker använda de teoretiska 

begrepp som presenteras i kapitel 6. 

 

10.1 Imitation 

Förskollärarna från förskolan Regnbågen påpekar under intervjuerna att de 

flerspråkiga barnen får möjlighet att sjunga på sitt modersmål och det kan vara 

sånger som även är kända för övriga barn såsom ”Imse, vimse, spindel”. 

Förskollärarna beskriver att barnen som kan sjunga på sitt modersmål kan lära ut det 

till de andra barnen och då sker ett utbyte av ny kunskap mellan barn och barn samt 

mellan barn och föreskolpersonal. Vår tolkning utifrån Jederlund (2013, s. 156) är 
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att barnen på förskolan Regnbågen genom att imitera varandra kan utbyta kunskap 

och lära sig lite av de olika språk som talas på förskolan. Förskollärarnas 

beskrivningar av dessa aktiviteter gör att barnen hör och ser andra, vilket då bidrar 

till en imitation av andras handlingar och som fyller en funktion för de flerspråkiga 

barnens språkutveckling. Det här kan även refereras till Asklands och Sataøens 

(2016, s. 201) tolkning av imitation utifrån Vygotskijs teori. Med imitation menar 

författarna att lärande sker genom att härma andra och med hjälp av andra.  Inom ett 

sociokulturellt perspektiv utvecklas barn genom att vara medaktörer i sociala och 

kulturella sammanhang (Nilholm 2017, s. 57). Även rörelser förskollärarna utför 

under musikaktiviteterna kan bli rörelser som barnen imiterar.  Utifrån Bjars och 

Libergs beskrivning av imitation (2011, s. 22), verkar barnen både observera och 

lyssna samt reproducera sångerna när förskollärarna sjunger och de rörelser 

förskollärarna utför. Reproduktionen av sångerna sker även i barnens fria lekar, då 

de nynnar sångerna som de känner igen från musikaktiviteterna. Exempelvis när ett 

barn både nynnar en sång och utför rörelser från en morgonsamling.   

 

10.2 Mediering och artefakter 

Förskolläraren Saras förhållningssätt till de flerspråkiga barnens språkutveckling är 

att upprepa olika sånger genom att, hon först sjunger sakta och långsamt tillsammans 

med rörelser innan barnen successivt kan sjunga själva. Förskollärarens 

förhållningssätt kan kopplas till Säljös (2002, s. 81) resonemang om mediering: 

rörelserna fungerar som mediering i samspel med barnen och gör att barnen kan 

anamma språket som sångerna sjungs på. Detta sker genom samverkan mellan det 

som sjungs (abstrakta handlingar) och de rörelser som utförs (fysiska handlingar). 

Förskolläraren Sara ser sin kropp som en tillgång när hon använder sin röst, sina 

gester, rörelser samt ögonkontakt med barnen under sångstunderna. Utifrån Säljös 

(2002, s. 66) tolkning av mediering verkar förskolläraren genom samspelet med 

barnen skapa olika förutsättningar för att barnen ska kunna skaffa egna förståelser 

av sin omgivning.  

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv anser Kultti (2012, s. 28) att artefakter är ett 

väsentligt redskap för sociala sammanhang inom olika situationer. En tolkning av 

Kultti (ibid) kring artefakter kan kopplas till förskolan Cosmos användning av 

maracas som delas ut till alla barnen av den som håller i samlingen och sedan 

används under tiden som förskollärarna sjunger tillsammans med barnen. Det 

väsentliga med maracas är precis som Kultti kategoriserar artefakter som primära, 

sekundära och tertiära. En maracas kan utifrån detta resonemang ses som ett fysiskt 

verktyg, alltså en primär artefakt. Det sätt på vilket denna förmedlas och används 

under musikstunderna utgör en sekundär artefakt. Förskollärarens abstrakta 

handlingar, såsom att skapa musik, av och med maracas kan ses som en tertiär 

artefakt. Under musikaktiviteterna använder sig alltså förskolläraren av olika 

artefakter i syfte att de flerspråkiga barnen ska få olika erfarenheter till de olika 

sångerna. Enligt Säljö (2002, s. 80) lever människor i en artificiell värld, som består 
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av olika föremål som hjälper människor att uppleva den omgivning de lever i. De 

erfarenheter som barnen får av samlingarna kan vi se under observationerna av 

barnens fria lek. En väsentlig artefakt från förskolan Regnbågen, från 

förskollärarnas beskrivningar under intervjuerna, är en så kallad PENpal. 

Förskollärarna berättar att personalen använder en PENpal så att barnen kan lyssna 

på sångtexterna på olika språk.  PENpal används i både planerade och oplanerade 

aktiviteter.  

  

10.3 Interaktion 

Förskolläraren Anna lyfter fram vikten av att barnen under musikstunderna lär sig 

av varandra i interaktion med sin omgivning. Inom ett sociokulturellt perspektiv 

beskrivs att utveckling sker i sociala och kulturella kontexter i samspel med andra 

individer (Kultti 2012, s. 18). Förskollärarnas närvaro och lyhördhet under 

musikaktiviteter i interaktion med barnen har betydelse för de flerspråkiga barnens 

språkutveckling, precis som Kultti (ibid) beskriver i sin studie att barn upptäckter 

språket i sociala sammanhang. Två av förskollärarna berättar i intervjuerna att 

interaktion, kopplat till musik, förekommer vid olika situationer såsom vid blöjbyte, 

påklädning, vid matsituationer etcetera. Enligt förskollärarnas beskrivningar så 

upptäcker de flerspråkiga barnen det svenska språket genom att förskollärarna 

interagerar med dem på olika sätt. Håkanssons (2014, s. 25) tolkning av Vygotskijs 

teori gällande interaktion, säger just att barn upptäcker språket genom att interagera 

med andra. Utifrån förskollärarnas beskrivningar kan vi se att de flerspråkiga barnen 

har ett behov av att förskollärarna kontinuerligt stödjer dem språkligt. Det svårt att 

främja flerspråkiga barnens språkutveckling utan att de har denna täta interaktion, 

menar förskollärarna. 

 

10.4 Språklig intelligens 

Angelos och Sæthers (2016, s. 28) tolkning av Gardners språkliga intelligens, säger 

att språk är människans resurs för att kunna förmedla något till varandra inom olika 

språkliga kontexter. Förskolläraren Anna beskriver att musiken kan fungera för de 

flerspråkiga barnens språkutveckling. Hon menar att utvecklingen sker genom 

igenkänning av språket exempelvis i de sånger som sjungs under musikstunderna. 

Med det vill förskolläraren säga att musikens takt, puls och melodi hjälper barnen 

att komma ihåg ord och text i sånger. Den andra förskolläraren Sara uppger att 

musiken är ett hjälpande verktyg för de flerspråkiga barnens språkutveckling, de får 

lära sig de olika fraserna i sångtexter och hur meningar är uppbyggda. Inom 

Gardners (1998, s. 71) teori om den språkliga intelligensen nämns fyra huvudsakliga 

områden: fonologi (språkljud), syntax (språkets uppbyggnad), semantik 

(betydelselära) och pragmatik (praktiskt inriktad). Med hjälp av musiken kan de 

flerspråkiga barnen inledningsvis nynna på melodier och därefter kan de successivt 

lära sig att sjunga med ord i olika sångsituationer, något som senare leder till att 

dessa barn lär sig förståelsen av dessa ord. Musiken kan då ha förmågan av att kunna 

främja de flerspråkiga barnens utveckling av främst språkets fonologi och syntax. 
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Enligt Angelo och Sæther (2016, s. 63), erbjuder musikaktiviteter de flerspråkiga 

barnen möjlighet att hantera ett språks komplexitet. De flerspråkiga barnen får 

kunskap av att både bearbeta språkformer och kunna uttrycka såväl med verbalt som 

med icke verbalt språk. 

 

10.5 Musikalisk intelligens 

Under intervjun berättar förskolläraren Sandra att igenkänning av ord och språk som 

uppstår i sångstunderna har betydelse för de flerspråkiga barnens språkutveckling. 

Under våra fältdagar förekom det att barnen nynnade eller försökte sjunga på sånger 

från samlingarna. Angelo och Sæther (2016, s. 63) beskrivning av Gardners 

musikaliska intelligens, säger att musiken har egenskapen av att kunna återskapas 

och möjliggör på så sätt igenkänning av sånger hos barn. Utifrån Angelos och 

Sæthers (ibid) beskrivning kan stämma in på det förskolläraren Anna som berättar i 

intervjun att musiken främjar barnens förmåga av att minnas sångerna. Även 

förskolläraren Sara tar upp i intervjun om att musikens takt kan illustrera språket för 

flerspråkiga barnen.  Enligt Gardner (1998, s. 110), verkar människors musikalitet 

allmänt sett ha samma utgångspunkt, men det beror oftast på i vilken utsträckning 

varje individ utsätts för musiksituationer. Hur mycket och hur ofta barn utsätts för 

musikaliska aktiviteter har en avgörande roll för de flerspråkiga barnens 

språkutveckling. Maracas verkar fungera som en resurs för de flerspråkiga barnens 

språkutveckling, exempelvis när instrumenten flyttas från den ena till den andra 

handen av förskollärarna och barnen. Samtidigt benämner förskolläraren händelsen 

språkligt. Musikalisk intelligens verkar vara lika viktig i det här fallet som språklig 

intelligens, eftersom de verkar komplettera varandra i de flerspråkiga barnens 

språkutveckling (Angelo & Sæther 2016, s. 64). 

 

11 Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att först presentera en resultatdiskussion med hjälp av 

tidigare forskning. Därefter kommer en metoddiskussion som avslutningsvis följs 

av våra slutsatser utifrån studien samt förslag till vidare forskning. 

 

11.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras resultatet under följande rubriker: Musikens 

betydelse för både kommunikation och språkutveckling, Förskollärarnas 

förhållningssätt kopplat till musik samt Förskollärarnas användning av artefakter 

under musikaktiviteter. Diskussionen av resultatet från intervjuerna och 

observationerna sker utifrån en tematiskt utarbetad struktur där paralleller görs med 

tidigare forskning. Vi anser att resultatet från intervjuerna och observationerna 

kompletterar varandra och kan vävas samman i resultatdiskussionen. 
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11.1.1 Musikens betydelse för både kommunikation och 

språkutveckling 

Förskollärarna Greta och Sandra lyfter fram vikten av musiken som skapar 

möjligheter att kunna kommunicera med barn oavsett om de har ett verbalt språk 

eller inte. Utifrån dessa förskollärares uttryck kan en tolkningsparallell dras från 

Kulttis (2013) artikel där det beskrivs att musikaktiviteter utvecklar barns förståelse 

för handlingar även om det verbala språket ännu inte har utvecklats hos dessa. Vid 

en situation utomhus kommunicerar förskolläraren Sandra om en spindel 

tillsammans med ett barn som då intresserar sig för spindeln varpå förskolläraren då 

kommunicerar genom att nämna spindelsången. En tolkning av denna situation kan 

vara som Kultti (2012, s. 177) anger i sin studie, att barn med svenska som 

andraspråk har nytta av att de får ta del av lärandesituationer som förutsätter både 

kommunikation och språkfrämjande.  

 

Utifrån observationerna skapar förskollärarna kommunikation med hjälp av sånger 

i samspel med de flerspråkiga barnen under matsituationer. Ett exempel på detta är 

när förskolläraren Sara vid ett tillfälle frågar barnen om någon av dem kan en sång 

om en korv varpå barnen inte sade något när frågan ställdes. Detta leder till att 

förskolläraren har samtal med barnen om att hon kan en sång som handlar om en 

korv, och att förskolläraren börjar sjunga sången sakta för barnen. Situationen ovan 

kan tolkas som Wassrin (2013, s. 113) framhåller i sin studie nämligen att barns 

utveckling sker i ett aktivt samspel mellan olika aktörer såsom barn och vuxna eller 

barn och barn.  

 

De flesta förskollärarna uppger att musik fungerar som ett komplement för 

flerspråkiga barnens språkutveckling. Detta kan tolkas utifrån Ehrlins studie (2012, 

s. 143–144) som beskriver att musik fungerar som ett redskap för barns 

språkstimulans. Även Kultti (2012, s. 172) tar upp att ordförståelse och ordförråd av 

svensk grammatikuppbyggnad kan uppstå under musikstunder. Båda förskollärarna, 

Sara och Anna, berättar att musiken är ett enklare sätt att lära sig det svenska språket, 

eftersom de flesta sångerna består av traditionella svenska barnvisor. Detta framgår 

i Holmbergs (2014, s. 223) studie gällande traditionella barnvisor i förskolorna, där 

det finns tendens till traditionella svenska barnvisor trots att det finns flerspråkiga 

barn med andra musikerfarenheter. Enbart utifrån observationerna är det 

traditionella barnvisor på svenska som är mest framträdande. I intervjuerna, från 

förskolan Regnbågen, framgår att förskollärarna använder sig av sånger från 

flerspråkiga barns modersmål, vilket möjliggör för barnen att få sjunga på deras 

modersmål, men detta synliggörs inte i observationerna från fältdagarna. 

 

Två av förskollärarna från respektive förskola uppger att sångerna under 

musikstunder sjungs på svenska och blir därmed någon form av ingång till det 

svenska språket för de flerspråkiga barnen. Utifrån observationerna, är förskolorna 

platser där större delen av barnen talar svenska och sångerna sjungs även på 
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majoritetsspråket, vilket det är svenska språket.  Detta kan kopplas till Kulttis (2012, 

s. 176) studie som poängterar att det svenska språket anses vara det gemensamma 

språket i förskoleverksamheter, vilket stämmer kan in på förskollärarnas 

beskrivningar från intervjuerna och observationerna under fältdagarna.  

 

Kultti (2012, s. 172) anger att flerspråkiga barns modersmål kan vara en tillgång för 

andraspråksutveckling, genom vilket barn kan få möjligheten att kunna delta i 

förskolors aktiviteter. Utifrån forskarens resonemang om flerspråkiga barns 

modersmål och som framgår av intervjuerna så är det främst förskollärarna från 

förskolan regnbågen som tar upp användningen av flerspråkiga barns modersmål i 

olika tillfällen såsom matstunder, födelsedagar etcetera. Men utifrån 

observationerna på båda förskolorna synliggörs inte förskollärarnas användning av 

sånger på barnens modersmål.  

 

Wedin (2011, s. 39) poängterar att flerspråkiga barn kan lära sig andraspråkets 

uppbyggnad genom att socialisera sig med andra inom olika språkliga miljöer där 

andraspråket talas. Detta uppmärksammas under observationerna där många 

planerade situationer, såsom samlingar där barn deltar i sociala och språkliga 

kontexter, kan främja andraspråket hos flerspråkiga barn. Wedin (2011, s. 40) 

poängterar vidare att det även är viktigt att flerspråkiga barn får uppleva variationen 

av ett språks uppbyggnad. Även Kultti (2012, s. 153) menar i sin studie att det är av 

vikt för flerspråkiga barns språkutveckling i andraspråksinlärning att barnen deltar i 

olika sociala situationer såsom samlingar, där de får uppleva ett andraspråks olika 

nyanser, användningssätt och meningsbyggnad.  Det Wedin och Kultti lyfter fram i 

sina respektive studier skulle kunna tyda på att förskolorna från fältdagarna skapar 

olika, både planerade och oplanerade musikaktiviteter där det erbjuds olika 

språkliga sammanhang som i sin tur främjar de flerspråkiga barnens 

andraspråksinlärning. I observationerna framgår det en stor grad av repetitioner av 

sånger under musiksituationerna. Repetitioner verkar fungera som språkstimulans 

för flerspråkiga barnen. Gällande repetitioner under musikaktiviteter, så framhåller 

Kultti (2012, s. 169) att upprepande aktiviteter anses vara främjande för de 

flerspråkiga barnens deltagande och andraspråkutveckling. I sociala 

musiksituationer av de andra barnens deltagande, under observationerna, barnens 

medaktörskap verkar fungera som en tillgång för flerspråkiga barnens 

språkutveckling då de får öva ord tillsammans med andra i barngruppen. Dahlbäck 

(2011, s. 121) lyfter fram i sin studie, att barngrupper anses vara som en resurs för 

barns utveckling när de tillsammans exempelvis övar ord och skriftspråk.  

 

11.1.2 Förskollärarnas förhållningssätt kopplat till musik 

Gällande musik som språkfrämjande, uttrycker förskolläraren Greta vikten av att 

vara medveten i sin profession och veta vilken funktion musik fyller. Det 

förskolläraren Greta ger uttryck för skulle kunna stämma in på det Ehrlin (2012, s. 

139–140) nämner i sin studie om förskollärares aktiva roll och tilltro till sin egen 
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kompetens och kring hur musik kan användas som ett hjälpande redskap i 

förskollärares arbete. Detta är vad förskolläraren Greta beskriver kring sin yrkesroll 

till flerspråkiga barnens språkutveckling gällande musik.  

 

Kultti (2012, s. 168) lyfter fram att lärarledda aktiviteter möjliggör delaktighet i 

aktiviteter och att förskollärarna är med som språkligt stöd för flerspråkiga barns 

andraspråksutveckling. Det Kultti (ibid) pekar på kan ses i observationerna under 

sångstunderna där förskollärarna skapar ett sätt att kunna samtala med de 

flerspråkiga barnen på de aktuella förskolorna i föreliggande studie, samt att det 

främjar andraspråksutvecklingen hos dessa barn. Kultti (2012, s. 172) lyfter även 

fram att musikaktiviteter förutsätter illustration av det verbala språket. Det Kultti 

(ibid) tar upp i sin studie kan synliggöras i förskollärarnas arbete, när de illustrerar 

språket genom deras rörelser samt gester under musikaktiviteter. Även detta kan 

uppmärksammas under våra fältdagar då vi tolkar det som att förskollärarna 

använder sig av dessa för att främja de flerspråkiga barnens språkutveckling. 

Observationerna under fältdagarna visar att förskollärarna använder exempelvis ord, 

rörelser, bilder, texter, språkljud etcetera för att främja de flerspråkiga barnens 

språkutveckling. Detta kan tolkas utifrån Ehrlins (2012, s. 159) studie där hon tar 

upp exempelvis ord, rörelser, bilder, text, språkljud etcetera som fungerar bra 

verktyg för flerspråkiga barns språkutveckling genom.  

 

Förskolläraren Greta berättar under intervjun att det är viktigt att musikaktiviteter 

inte alltid behöver vara så vuxenstyrda och att barnen får valmöjligheter att kunna 

välja vilken sång de vill sjunga utifrån egna villkor. Förskollärarens beskrivning 

kring valmöjligheter under musikaktiviteter kan även ses på den andra förskolan 

under fältdagarna, då barnen väljer olika artefakter som kan kopplas till sånger. 

Detta motsäger Ehrlins (2012, s. 146) studie där det framgår att pedagogers styrning 

av aktiviteter skapar mindre utrymme för barn att kunna delta på egna villkor under 

musikaktiviteter. 
 

11.1.3 Förskollärarnas användning av artefakter under musikaktiviteter 

Under fältdagana upptäcktes att alla förskollärarna använde sig av olika artefakter 

och kroppens olika sätt att kunna uttrycka sig, vid alla observerade musiksituationer. 

Vid samlingarna använder förskollärarna artefakter såsom äggformade maracas, 

bilder på olika djur, sånglåda/sångpåse, sångböcker, olika djurfigurer, CD-spelare, 

projektor etcetera. Artefakterna som förekommer under musikaktiviteter på båda 

förskolorna under fältdagarna, består mest av djurfigurer, bilder på djur även i 

sånger som sjungs om djur. Detta kan refereras till Holmberg (2014, s. 16) som 

uppger att det är mest djur och natur som sånger handlar om på förskolor. 

Förskollärarna från Regnbågen uppger att PENpal används för att översätta bland 

annat sångtexterna från svenska till de flerspråkiga barnens olika modersmål. En 

tolkning av detta kan kopplas till det Kultti (2012, s. 172) som nämner att de 

flerspråkiga barnens andraspråksinlärning kan ske med hjälp av PENpal genom att 
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barnen på så sätt får höra sångtexterna på respektive modersmål. PENpal verkar 

användas för att stimulera de flerspråkiga barnens utveckling av andraspråket genom 

att modersmål ska kunna vara en tillgång. Användning av PENpal kan ses i 

observationerna under fältdagarna på förskolan Regnbågen, men just under 

observationsdagarna används PENpal bara på svenska.  

 

I både intervjuerna och observationerna framgår att förskollärarna använder en stor 

variation av olika sånger med olika artefakter under musikaktiviteter. En tolkning 

av detta kan vara att det är förskollärarnas arbete att utöka barnens ordförråd, 

speciellt för de flerspråkiga barnen som har svenska som andraspråk. I en av 

förskolorna i Holmbergs (2014, s. 225) studie tas det upp att pedagogerna använder 

en bredare variation av sånger för att främja flerspråkiga barns språkutveckling i 

svenska språket. Detta kan refereras till förskollärarnas arbete i vår studie, att de 

främjar flerspråkiga barnens andraspråkutveckling genom variation av olika 

artefakter till olika sånger på de aktuella förskolorna. 

 

11.2 Metoddiskussion 

Det uppstod vissa svårigheter under intervjuerna när vi ställde intervjufrågorna till 

respondenterna. När vi intervjuare ställde en intervjufråga till respondenterna kunde 

de besvara nästan alla intervjufrågorna utifrån en enda frågeställning.  Detta ledde 

till att vissa frågor fick liknade svar, något som gjorde det svårt för oss med 

bearbetningen och sammanställningen av intervjumaterialet. Det förekom även att 

respondenterna upprepade samma svar till vissa av intervjufrågorna.  

 

Våra transkriberingar av intervjuerna var ett mödosamt arbete och under 

transkriberingarna upplevde vi att vi hade svårt med att omvandla talspråk till citat 

utan att vi ändrade innebörden i förskollärarnas berättelser. Efter intervjuerna 

genomfördes även observationerna för att se hur musik användes som en metod av 

förskollärarna för flerspråkiga barns språkutveckling (Franzén 2016, s. 58). De 

svårigheter som uppstod med genomförandet av både intervjuerna och 

observationerna var att passa tider för båda parter, förskollärarna och vi som utförde 

studien. Vi försökte så långt det var möjligt att göra intervjuer och observationer vid 

samma tillfälle för att inte förlora tid till vår studie.  

 

Studien gjordes på förskolorna där vi tidigare var kända av barnen och 

förskollärarna. Det gjorde att vi hade lite svårt med att observera förskollärarna 

under längre tid då barnen på förskolorna var nyfikna på vad vi gjorde på 

avdelningarna med våra anteckningsblock. Vi funderade även på om förskollärarnas 

arbetssätt kunde ha påverkats av både informationsbreven och intervjufrågorna 

kring studiens syfte, som gjordes under våra fältdagar. Det kunde vara möjligt att 

förskollärarna färgades av intervjufrågorna inför våra observationer. Vi funderade 

även om studiens resultat kunde se annorlunda ut om förskollärarna bara 

observerades under fältdagarna och inte blev intervjuade. 
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Fördelen med att vi kunde utföra både intervjuerna och observationerna var att vår 

studie då kunde analyseras från två olika perspektiv (Kihlström 2012, s. 231). Detta 

sätt möjliggjorde även för oss att öka studiens trovärdighet (ibid). Våra 

observationer och intervjuer gjordes under relativt kort tid och vi undrade om 

observationer under en längre period hade påverkat resultatet av vår studie. Det var 

ett begränsat antal förskollärare på förskolorna vid observationerna och 

intervjuerna, och storleken av barngruppen kunde också ha påverkats på grund av 

sjukdomsperioder. Vår avslutande fundering kring vår studie var att observationerna 

genomfördes under en kort tid. Förskollärarna berättade om sina erfarenheter och 

upplevelser under hela deras sitt yrkesliv under intervjuerna om hur musik kunde 

användas som en metod för flerspråkiga barns språkutveckling. Därför ansåg vi att 

förskollärarnas beskrivningar av sitt arbete med musik som språkutvecklande var 

svårt att göra rättvisa under endast två fältdagar.  

 

11.3 Slutsatser av studien 

Med stöd av tidigare forskning visar resultatet av vår studie hur förskollärarna 

använder musikaktiviteter för flerspråkiga barnens utveckling av bland annat 

svenska språket. Förskollärarna i vår studie både beskriver och använder musik som 

ett medel för kommunikation samt som språkutvecklande metod på olika sätt i 

samspel med barnen. Vår slutsats av studien är att det fortfarande förekommer, 

utifrån både intervjuerna och observationerna, mest traditionella barnvisor, som 

oftast är på svenska. Enligt förskollärarnas beskrivningar från intervjuerna samt 

observationerna verkar det som att svenska språket fungerar som det dominerade 

språket under musikaktiviteterna. En ytterligare slutsats är musiken verkar användas 

som en ingång till det svenska språket för flerspråkiga barnen. Även samtliga 

förskollärares berättelser beskriver att sånger sjungs på svenska för att de 

flerspråkiga barnen ska kunna få möjligheten att utveckla det svenska språket. Även 

från observationerna synliggörs det att det svenska språket ges större utrymme än 

de flerspråkiga barnens modersmål under musikaktiviteterna. En ytterligare slutsats 

i vår studie är att förskollärarna använder stor variation av olika artefakter såsom 

kroppen, miljön, digitala verktyg etcetera, i samspel med barnen under 

musikaktiviteterna. Med hjälp av variation av artefakter verkar flerspråkiga barn 

utöka sitt ordförråd i svenska på de två aktuella förskolorna.  
 

11.4 Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång uppkom frågeställningar som är kopplade till flerspråkiga 

barns språkutveckling i det svenska språket. Ett möjligt område att kunna forska 

vidare på är hur förskollärare kan upptäcka om det finns flerspråkiga barn som har 

språksvårigheter i förskolan. Det kan även forskas vidare om vilka andra förmågor 

musik kan främja hos barn, några exempel skulle kunna vara barns motorik, 

matematik och naturvetenskap. Även hur musik från flerspråkiga barns modersmål 

kan integreras med förskolors arbete och hur det skulle kunna gynna flerspråkiga 
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barns andraspråkutveckling vore intressant att läsa om. Om förskollärare integrerar 

musik från flerspråkiga barns modersmål, skulle det då kunna hjälpa till att motverka 

segregeringar mellan olika kulturer? 
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Allmänna frågor 
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Specifika frågor 

3. Hur ser du som förskollärare på musikaktiviteter på er förskola? 
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8. Vilka tillfällen förekommer det musikaktiviteter, är det planerade eller sker 

det också under spontana stunder? 

9. Hur fångar du upp barns spontana musikaktiviteter?  
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