
 
 
 
 
 

Sångpåse – ”jag tar en groda” 

En studie om musikens betydelse för språkinlärning hos nyanlända 

A study on the importance of music for language-learning for new arrivals 

 

 

Susanna Rafwelsäter 

 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Förskollärarprogrammet 

15HP 

Handledare: Karin Lilja 

Examinator: Getahun Yakob Abraham 

Datum 171016 

 



Abstract 

Music is more than just a song, it stimulates learning. The aim of this study has been to 

examine how music affects children of another origin’s language learning abilities. The study 

is built upon semi structured interviews where the questions have been written in advance but 

with the possibility to use different follow-up questions. The interviews were conducted by 

two pedagogues at a preschool for children of another origin. The study is based in a socio-

cultured perspective where language and learning are part of the community that is made up 

of children socializing with their peers as well as with the pedagogues. The respondents were 

all in agreement that music had a significant impact in language learning for children of 

another origin. What has appeared in my result is that the activity singtime with the bag of 

songs is the type of activity that is used the most and that is most common. Due to the fact 

that it catches the children’s interest and creates a feeling of We within the group. 
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Sammanfattning 

Musik är mycket mer än en sång, den stimulerar inlärningen. Syftet med studien har varit att 

undersöka musikens betydelse för nyanlända barn då det kommer till språkinlärning. Studien 

bygger på semistrukturerade intervjuer där frågeområdena är skrivna i förväg men med 

möjlighet till olika följdfrågor. Intervjuerna genomfördes med två pedagoger på en förskola 

för nyanlända barn. Studien grundas på det sociokulturella perspektivet där språket och 

lärandet bygger på en gemenskap mellan barnen men även pedagogers samvaro. 

Respondenterna var eniga om att musiken hade en stor betydelse för barns språkinlärning för 

nyanlända barn. Det som har framkommit i mitt resultat är att aktiviteten sångsamling med 

sångpåse är den typ av samling som är den vanligaste och mest användbara aktiviteten, som 

fångar barnens intresse och ger barngruppen en vi-känsla.  

Nyckelord 
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Inledning 
 

Jag har valt att skriva om hur musik kan bidra till en förbättrad språkinlärning bland 

nyanlända barn på förskolan. Jag tycker att musik i förskolan och framförallt musik för 

nyanlända barn kan vara av betydelse för barnens språkinlärning. 

 

Jag har tidigare arbetat på förskola med flerspråkiga barn och använt mig av musik i olika 

former. Ett temaområde vi jobbade med handlade om musik från olika länder. Barnen tog med 

sig inspelad musik från sitt hemland. De dansade och gjorde olika rörelser till musiken som de 

tagit med sig. När det gäller barn med flerspråkighet är det enligt Ehrlin (2012) viktigt att 

stimulera barnens språk- och identitetsutveckling. Att dela med sig av sina hemländers sånger 

och lekar är just för hitta sin identitetsutveckling som flerspråkiga (Ehrlin, 2012). 

 

Min erfarenhet av att arbeta med barn är att musik är ett bra pedagogiskt verktyg som passar 

de flesta barn. Sång och musik är ett användbart redskap, och det blir ännu mer konkret om 

man lägger till rörelser till musiken. Som pedagog vill jag att barnen ska lära sig och att 

kunskapen ska fastna. En del tycker att det är enkelt att använda sig av musiken i vardagen 

medan andra får kämpa lite mer för att kunna använda sig av musiken i verksamheten 

tillsammans med barnen (Eriksson, 2013). I läroplanen står det att barn ska få lära sig att 

utveckla sin förmåga att uttrycka sig i olika slags uttrycksformer där musik är en av många 

(Skolverket, 2016).  

 

Med den senaste flyktingströmmen i Sverige då enligt officiella siffror från statistiska 

centralbyrån då över 100 000 personer invandrade hit under 2015 är viktigt att vi har ett 

helhetsperspektiv för de nyanlända som kommer till Sverige. Med det menas att man har 

kännedom om deras tidigare skolgång, hälsostatus och livssituation (Skolverket, 2017).  

 

Det anses viktigt att förskolan tar emot de nyanlända med respekt och att vi har kännedom om 

vad de har gått igenom i sitt hemland så att vi är förberedda på att ta emot dem. Hur ska vi 

bemöta dem i förskolan? Hur ska vi lära dem språket på bästa sätt? Eftersom musik ligger mig 
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varmt om hjärtat så vill jag undersöka musikens betydelse för nyanlända barn i relation till 

deras språkutveckling. ”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så 

att barnen stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling” (Skolverket, 

2016). 

 

 

Syfte 
 

Syftet är att undersöka några pedagogers tankar om hur och varför de använder sig av musik 

för nyanlända barn på förskolan.  

 

Frågeställning 

 

För att besvara syftet kommer följande frågor vara av stor betydelse: 

 

� Vilka sång- och musikaktiviteter använder pedagogerna? 

� Vilket syfte har pedagogerna med dessa musikaktiviteter? 
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Kunskapsöversikt 
 

 

I följande kapitel presenteras om vad musiken kan betyda för den enskilda individen, barn och 

språk, definition av musik, musik tränar förmågan till samarbete samt att musik stärker barns 

arbetsminne. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning.  

 

Definition av musik 

 

Musikteoretiker och musikvetare brukar enligt Jederlund (2011) dela upp musiken i olika 

beståndsdelar, och det är tre musikaliska grundelement som finns i fenomenet musik. Med de 

byggstenar skulle man kunna beskriva all musik. De första grundelementet är rörelse, då det 

kanske inte är självklart att de innefattar musik men det handlar om ljud, vibrationer och 

fortplantning av ljudets väg genom vågrörelser via luften. Det andra grundelementet är ljud 

som kommer från den enskilda tonen samt till fler toner samtidigt som då kallas klang. 

Slutligen är det puls/rytm som är tidsfaktor i musiken och den är riktningen framåt, alltså 

musikens tempo (Jederlund, 2011). 

 

Musik kan betraktas som en musikalisk produkt enligt Jederlund (2011) som är 

kvalitetsmässigt bra eller dålig. Det kan också påstås att någon sjunger falskt eller rent. Det 

här resonemanget har präglat musiksynen genom tiderna, och att den gör det till stor del 

fortfarande i vårt musiksamhälle. Att musiken är en produkt tar skolan mer fasta på än den 

personliga och sociala aspekten. När det sker förlorar man mycket av musikens möjlighet, 

många barn missar chansen och får inte ta del av musik i sina liv. När skolan i stället tar fasta 

på musiken som känsla, språk, röst-ljud-rörelse, social gemenskap och personligt uttryck blir 

det ett socialt och personligt lärande som då blir ett lustfyllt lärande (Jederlund, 2011). 

 

 

 



 

4 
 

 
 

Barn och musik  

 

Språkligt och musikaliskt uttryck har gemensamma kommunikationsområden menar Ehrlin 

(2012). Språket är till en början rytmer och klanger för att sedan övergå till att mer dela upp 

innehåll av text och tal. Redan från födseln använder sig människan av ljud, rörelser och 

rytmer i mötet med omgivningen och det benämns som musikt. Musikaliska uttryck kan 

omöjligt separeras från andra uttryck under barnets utveckling. Barn måste bli bemötta musikt 

om de ska kunna utveckla sitt musiska uttryck (Ehrlin, 2012). Enligt Eriksson (2013) 

inspireras barnens spontansång när de lyssnar på musik. Musik och sång är något som lättar 

upp i vardagen. Både barn och vuxna blir påverkade när man lyssnar på musik, och spelas 

favoritlåten upp så blir man på extra bra humör. Om barnet exempelvis blir ombedd att städa 

sitt rum, kan spelandet av musik som barnet uppskattar bidra till att barnet får en mer positiv 

inställning till att städa. När barn behöver koppla av används en annan typ av musik som är 

bra att slappna av till. Vidare skriver Eriksson (2013) att när barnen vilar är det bra att lyssna 

på harmonisk och lugn musik och gärna instrumental. De flesta barn finner det rogivande med 

lugn musik, men det kan finnas barn som inte alls kommer till ro eller som det inte passar. 

Därför är det viktigt att ha en diskussion i arbetslaget om det är relevant att bara lyssna på 

harmonisk musik när barnen ska vila på förskolan. Barn har inte lika lätt att uttrycka sig som 

vuxna i vad de vill lyssna på, därför gäller det som pedagog att vara lyhörd och att känna in 

vad barnen önskar, känner, och tänker. Eftersom barnen lever i ett ständigt brus av ljud är det 

viktigt att vi prioriterar att det någon gång också kan vara tyst i barnens vardag (Eriksson, 

2013). 

 

Musikens betydelse för den enskilda individen 

 

Enligt Jederlund (2011) påverkas människan starkt av musik. Många har någon gång haft en 

så stark musikupplevelse att det gjort intryck på dem och blivit ett minne för livet, eller att 

upplevelsen har lett till stora förändringar i livet. Musik kan innebära personlig utveckling i 

gemenskap och glädje samt positiva möten som kan gå över gränserna mellan nationalitet, 
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kultur- och klassgränser. Trots att musik har stor betydelse för individen så prioriteras 

musikämnet bort i skolan för andra ämnen som anses viktigare, så som matematik och språk 

(Jederlund, 2011).  

 

Uddholm (2003) menar att alla människor är musikaliska och man bör inte använda sig av 

ordet talang eftersom musikalitet är en förmåga som varierar. Dock används ordet talang ofta 

då det sägs att musikalitet är en medfödd gåva och det anser Uddholm (2003) att det inte är. 

Det kan vara så att vi inte alltid är i stånd med eller tillräckligt motiverade av att uppleva 

musik. Därför är det betydligt intressantare att se på förmågan att kommunicera, att uppleva 

och uttrycka. Visst kan man bli imponerad och tagen av att någon målar ett fint konstverk men 

det tror Uddholm (2003) inte beror på att de är talangfulla eller att de är speciellt begåvade. 

Det är först omständigheterna i en människas liv, uppväxtmiljön och det sociala arvet som 

formar färdigheterna hos en människa. Vidare skriver Uddholm (2003) att arvet även kan ge 

oss olika förutsättningar men det är inte det i första hand som formar en människas 

skicklighet. Alla människor har en obegränsad musikalitet men att den kan hämmas av olika 

omständigheter. I stället för att känna våra begränsningar och jämföra oss med varandra borde 

vi koncentrera oss på vår egen musikalitet (Uddholm, 2003). 

Alla upplever musik på olika sätt. Den är en personlig upplevelse då människan upplever 

musik inom sig. Människan kan uppfatta samma stycke som spelas på till exempel ett piano 

på olika sätt beroende på vilka erfarenheter vi har med oss, därför tolkar vi musiken på olika 

sätt (Uddholm, 2003).  

 

Kompetens  

 

Francisco Aracena (2016) skriver i sin studie att pedagoger kan känna en begränsning till att 

använda sig av musik på förskolor. Det kan bero på att de inte har tillräcklig kompetens eller 

känner sig osäkra på att använda sig av ämnet musik då de känner sig otillräckliga. Det kan 

vara att de känner att rösten inte räcker till och att de då skapar hinder för att använda sig av 

ett musicerande på förskolan (Aracena, 2016). Ehrlin (2012) anser att pedagoger kan känna en 

otillräcklighet då det kommer till användandet av musik i förskolan. Om pedagogerna i stället 

koncentrerar sig på vad musiken betyder för den enskilde och att de får en möjlighet att 
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uttrycka sig med musik så blir inte fokuseringen på att de inte kan sjunga eller inte spela något 

instrument.  Att arbeta med musik på det sättet skulle kunna leda till gemenskap och 

samhörighet. För att kunna arbeta på det sättet måste pedagogerna lita på sin kompetens 

(Ehrlin, 2012). 

   

Barn och språk 

 

Enligt Bjar & Liberg (2010) har förskolan och skolan ett uppdrag att möta alla barn även om 

de kommer från olika uppväxtförhållanden. En del barn kommer från språkligt rika kulturer i 

Sverige där de har fått möjlighet att använda sig av fler språk och uttryckssätt medan andra 

inte har haft samma förutsättning att delta i samtal och diskussion som gynnar språkinlärning. 

En del barn växer upp med funktionshinder som kan påverka möjligheten att ingå i och 

utveckla ett språkligt ordförråd. För att kunna få ta del av samhällets demokratiska processer 

behöver barn få olika språkliga redskap för att formulera känslor, tankar och att tillsammans 

med andra kunna använda sig av dessa redskap. För att kunna förstå andras kulturer behöver 

barnen få kunskap om olika kulturer (Bjar & Liberg, 2010). 

 

Språklekar gynnar det fonologiska medvetenheten. När du använder dig av språklekar så som 

ramsor och rim uppmärksammas då olika språkljud som innebär att du förstår hur språkens 

olika ljud bildar ord och förhåller sig till varandra (Ehrlin, 2012). Att stimulera barnens 

fonologiska medvetenhet enligt Svensson (2009) kan barn använda sig av till exempel med att 

leka språklekar där barnen kan rimma, det är en bra utveckling av det svenska språket 

(Svensson, 2009). Barn som tar del av musikundervisning så som sång och spel enligt Ehrlin 

(2012) kan utveckla sitt språk snabbare då det gynnar det fonologiska medvetenheten. Om 

barn får använda sig av språklekar och språkljud stärker den barns språkutveckling och 

påskyndar därmed också förmågan att lära sig läsa. När barnen börja i tidig ålder med att lära 

sig hur språkljuden låter, hur de börjar och slutar och hur de sätts ihop melodiskt och rytmiskt 

till satsdelar, meningar och ord påskyndar det förmågan att lära sig läsa (Ehrlin, 2012). Även 

Jederlund (2011) anser att en ökad fonologisk medvetenhet ger bättre förutsättningar för 

läsutvecklingen. Det är bara en av fler faktorer som spelar in i en läsutveckling, men är en 

utav de viktigaste (Jederlund, 2011). 
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Musik stärker barns arbetsminne 

 

Klingberg (2014) har skrivit en artikel om att när barn tränar musik stärks arbetsminnet för 

olika sorters inlärning. De barn som utövar musik går det bättre för i skolan och ju mer de 

musicerar desto större möjlighet har barnen att det går bra i skolan. Det är en arbetsgrupp med 

Klingberg (2014) i spetsen som har gjort dessa undersökningar. De har följt över 300 barn 

under flera år för att undersöka arbetsminnet, som förenklat betyder att hålla ett antal saker i 

huvudet samtidigt. Ju fler timmar de utövade musik i veckan desto bättre blev arbetsminnet. 

Det fanns ett orsakssamband där musikinlärning i sig är ett samband där det sker en inlärning, 

men att musicera är komplicerat i sig, och kräver att man måste hålla många saker i huvudet 

samtidigt. Det gör att man stärker arbetsminnet och det i sin tur gör så att man lättare kan ta 

till sig det man lär i skolan (Klingberg, 2014).  

 

Musik – tränar förmågan till samarbete 

 

Musiklärarnas riksförbund skriver i en artikel att musik ökar den kognitiva förmågan men att 

musikundervisningen har brister. Forskning visar att musik är viktigt för den kognitiva 

förmågan men ändå finns det skiftande förutsättningar för elever att få utöva musik i skolan. I 

artikeln lyfts att människan påverkas av musik och tränar förmågan att samarbeta, fokusera 

och musicera. Musikrådet genomförde en enkät med 1000 musiklärare som visade brister i att 

undervisningen ger olika förutsättningar för elever i skolan. Kanada och Finland ligger i topp 

när det gäller de estetiska ämnena i skolan och det är för att politiker har tagit till sig om den 

forskning som gjorts då det gäller de estetiska ämnenas betydelse för elevers utveckling 

(Stenborg, 2016).  

 

Sammanfattning 

 

Forskningen visar att barn påverkas positivt när deras favoritmusik spelas och att barns 

spontansång gynnas när de lyssnar och utövar musik. Sång och musik påverkar även 
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språkutvecklingen då barnen sjunger och rimmar till olika lekar. Barn kan även stärka sitt 

arbetsminne genom att utöva musik och då få lättare att arbeta med andra ämnen i skolan. 

Musik tränar även upp förmågan att samarbeta, musicera och fokusera. Uppsatsen vilar mot 

denna kunskapsöversikt och förståelsen för musikens betydelse för språket.  

 

Teoretiskt perspektiv 

 
I följande kapitel presenteras studiens teoretiska Perspektiv, sociokulturellt lärande, samt ett 

förtydligande av teorin utifrån filosofen Vygotskijs tankar. 

  

Sociokulturellt perspektiv 

 

Denna studie är skriven utifrån ett sociokulturellt perspektiv som enligt Elfström (2011) 

menar på att barn lär sig av och med varandra och i olika sociala sammanhang. I den här 

studien belyses musikens betydelse för språkinlärning hos nyanlända barn. I det 

sociokulturella perspektivet är språkets viktigaste funktion kommunikation. Vi sorterar saker 

och ting i våra tankar när vi använder oss av språkliga handlingar då vi kommunicerar 

(Bråten, 1998). Mediering enligt Elfström (2011) är ett begrepp som handlar om att barn 

samverkar mellan varandra och använder sig av artefakter för att agera och förstå 

omgivningen. Språket blir ett redskap eller verktyg för tänkandet (Elfström, et al 2011).  

Resultatet i den här studien tolkar jag som att det blir ett lärande, en interaktion, i mötet 

mellan barn och pedagoger.  

 

Enligt Elfström (2011) lär sig människan ständigt av och med varandra i olika situationer. Det 

är svårt att undvika att lära sig. Både förskolan och skolan är uppbyggda så att barnen ska lära 

sig, men man lär sig även i olika kulturella sammanhang. Det är mellan individer och inte 

bara inom individen som kunskap betraktas som något som existerar. Det utvecklar kunskap 

när människor försöker förstå varandra i sin egen situation. Kunskapen finns och skapas i ett 
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samspel mellan varandra. Språket är en länk mellan barnet och dess omvärld, mellan 

människor och den är en central del ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande (Elfström, et al 

2011).  

 

Ehrlin (2012) skriver att lärande och utveckling är beroende av varandra och sker i sociala 

sammanhang där barn är delaktiga. Samspelet mellan kultur, samhälle och omgivning, det är i 

dessa sammanhang som människan utvecklas. Ur ett sociokulturellt perspektiv är människan 

bärare av det sociala liv den är uppvuxen i, som då kallas ett socialt fenomen. Lärandet sker 

ständigt i alla situationer både i skolan och förskolan men även utanför skolans värld. Alla 

situationer som människan utför är lärande situationer. Ett lärande sker både kollektivt och 

individuellt där tidigare erfarenheter utmanas och förändras i sociala situationer, samspelet 

mellan individ och det kollektiva är av intresse i det sociokulturella perspektivet (Ehrlin, 

2012). 

 

Lev S Vygotskij  

 

Lev Vygotskij (2001) var en psykolog som levde i början av 1900-talet och har haft en stor 

betydelse inom modern utvecklingspsykologi och pedagogik. Han var verksam under en kort 

period då han dog bara 37 år gammal av tuberkulos. Vygotskij är känd för sin teori om 

språkets och tänkandets ömsesidiga utveckling (Vygotskij, 2001). 

 

Säljö (2011) skriver att Vygotskij skiljer på två slags redskap där det ena är det psykologiska 

som vi använder för att kommunicera och tänka med såsom alfabetet, siffersystem, formler 

och klassifikationer. Det andra redskapet är fysiska redskap som även kallas artefakter, det är 

redskap som människan skapat, som till exempel bilar, papper, datorer. Alla dessa redskap har 

människan skapat och de har egenskaper för att kunna användas i olika praktiska 

verksamheter. Vygotskij förklarar att när man sköter om en trädgård måste man ha redskap, 

alltså artefakter så som spade och kratta, för att kunna sköta om den. När vi kommunicerar, 

tänker och är verksamma i världen använder vi begrepp och språk (Säljö, 2011). De två 

aspekter som Vygotskij (2001) tar upp är reproduktion och produktion. Det är de två aspekter 

som rör hela vidden av människans aktivitet. Han beskriver att produktivitet är den kreativa 
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förmågan och till skillnad från många andra teorier menar Vygotskij (2001) att alla människor 

är kreativa, så även det lilla barnet. Reproduktion och minnet hör ihop och är en nödvändig 

utgångspunkt för tänkandet men den kreativa aktiviteten är det som gör att människan kan 

skapa något nytt (Vygotskij, 2001). 

 

Jag tänker att barn använder olika instrument i den dagliga verksamheten, som till exempel 

maracas. Pedagogerna kan ha tillgång till piano eller gitarr och det är redskap som de också 

kan använda sig av på förskola. När det handlar om de psykologiska redskapen är språket ett 

av de viktigaste i det sociokulturella perspektivet. Ehrlin (2012) skriver att använda sig av 

musikaktiviteter som redskap är en viktig del när det är nya eller yngre barn som är otrygga i 

en barngrupp. När man använder sig av musik och sång vågar de yngre och de osäkra barnen 

att ta del i musikaktiviteten tillsammans och med stöd från de äldre barnen. Det ger då en 

stärkt självkänsla som gör att de osäkra barnen vågar ta del i sången och musiken (Ehrlin, 

2012). 

 

I ett sociokulturellt perspektiv ses lärare och vuxnas handlingar enligt Säljö (2011) som 

betydelsefulla för barns utveckling. Genom interaktion tar individen till sig tankar och idéer 

som gör så att den fungerar i samhället. Dynamik, utveckling och förändring är det som är 

mest utmärkande för människan. Vidare skriver Säljö (2011) om när ett barn lär sig läsa stakar 

den sig igenom en text och fastnar på en ny bostavskombination som den inte känner igen, då 

finns pedagogen där och hjälper barnet att förstå det nya ordet. Pedagogen frågar om barnet 

känner igen bokstaven? Har du sett den förut då du har läst? På så sätt hjälper pedagogen 

barnet att förstå. Sen fortsätter barnet på egen hand till den behöver hjälp på nytt (Säljö, 

2011). Att använda musik som redskap är en viktig del i Vygotskijs begrepp den nära 

utecklingszonen, vilket betyder vad en individ kan genomföra på egen hand och vad samme 

individ kan göra med andras kunskaper. Ehrlin (2011) skriver om att det nära samspelet med 

andra barn under lärandeprocessen kan ge stöd individuellt samt i samarbete med andra runt 

omkring. Genom ett samspel mellan barn och vuxna blir detta då ett stöd för deras deltagande. 

När den språkliga förmågan brister har barnen möjligheter att med musikaktiviteter få tillfälle 

att kommunicera med rörelser och ljud på sitt sätt. Att de använder sig av gemensam sång 

bidrar till att de får möjlighet att uttrycka begrepp och mer avancerade ord än de själva kan 

klara av som då blir ett lärande inom den nära utvecklingszonen. Att arbeta med musik som 
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resurs kan utveckla hos barn en social gemenskap, men även en utveckling av det svenska 

språket. Att barnen är delaktiga genom att delta i gemenskapen och dess aktiviteter kan barnen 

tillägna sig nya erfarenheter och utvecklas individuellt (Ehrlin, 2012). 

 

Sammanfattning 

 

Enligt tidigare forskning påverkas barn positivt av musik och det gynnar även 

språkinlärningen. Eftersom det sociokulturella perspektivet handlar om språk vill jag studera 

kopplingen mellan musik och språk.  

 

Metod 
 
I det här kapitlet presenteras semistrukturerad intervju som metod, urval för att få fram 

respondenterna, planering samt genomförande av intervjuerna. Bearbetning av 

intervjumaterialet samt de etiska överväganden som tagits i beaktning för studien redogörs för 

mot slutet. 

  

Semistrukturerad intervju 

 

Studien bygger på kvalitativ intervju, som enligt Bryman (2002) innebär att intervjuformen 

har en flexibilitet och en öppenhet. Den handlar om vad respondenten har för upplevelser, 

erfarenheter och i den intervjun får de möjlighet att uttrycka sig och säga det de vill ha sagt. 

Jag har använt mig av semistrukturerad intervju vilket innebär att jag har en intervjuguide där 

jag har skrivit ner de frågor jag vill ställa. Den semistrukturerade intervjun benämns ofta som 

en blandning av ostrukturerad intervjuform och strukturerad intervjuform. Frågorna har ingen 

kronologisk ordning i intervjun utan de kan ställas beroende på hur respondenten svarar på 

frågorna. Frågor kan även ställas som inte finns med i intervjuguiden. Intervjuformen blir mer 

som ett samtal om ett ämne än att söka rätt eller fel svar (Bryman, 2002). 
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Urval 

 

Jag har valt att intervjua två förskollärare då jag tycker det kännas relevant eftersom jag själv 

studerar till förskollärare. Jag är sedan tidigare bekant med de två respondenterna.  I min 

undersökning har jag valt att använda mig av semistrukturerad intervju. Varje intervju varade 

ca 30 minuter. I dagsläget finns det inte så många förskolor som är inriktade på och endast tar 

emot nyanlända barn vilket har påverkat mitt urval av respondenter.  

 

Planering och genomförande 

 

Inför intervjun togs kontakt med förskolechef och berörda pedagoger. Jag formulerade frågor 

enligt en semistrukturerad intervjumall samt använde mig av följdfrågor. Intervjuerna 

genomfördes på förskolan i ett enskilt rum där jag spelade in intervjun på min telefon genom 

appen Voice Recorder. Jag anser att det är bättre att intervjua dem enskilt då det blir lättare för 

mig som intervjuar att koncentrera mig på de frågor jag ska ställa. Jag får mer uttömmande 

svar från respondenten om den är själv, än om de skulle vara fler personer i intervjun. Det kan 

vara så att det är den ene som pratar hela tiden medan den andre bli hämmad och inte får säga 

det den vill när frågorna ställs av den som intervjuar. Det kan även vara så att om man är fler 

respondenter flyter samtalet på och de kompletterar varandra med olika svar som gynnar 

svaren på frågorna. När intervjun startade ställdes öppna frågor. Intervjun fortlöpte samt att 

det ställdes följdfrågor. Varje intervju tog 30 minuter. Jag har transkriberat intervjuerna och 

reducerat stakningar och harklingar men även mina frågor. För att skydda identiteten hos 

respondenterna kommer de i fortsatt text kallas för Nour och Lena.  

 

Validitet 

 

När det kommer till validitet gäller det att nå så långt det går med att svara på syftet och att 

man inte svarar på något annat. Det handlar om meningsfullhet och giltighet. Håller mina 

frågor för att få svar på mitt syfte? Har jag fel metod när det kommer till mitt data kan det 
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också leda mig fel (Roos, 2014). Om man verkligen mäter det man avser mäta blir validiteten 

hög (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). 

 

Reliabilitet 

 

Reliabilitet handlar om noggrannhet och trovärdhet. Har jag haft tillräcklig mängd data och på 

ett noggrant sätt kunnat dra slutsatser av det. Det handlar även om att strukturera sitt arbete, 

att få svar på sitt syfte utan att man själv tar saker för givet (Roos, 2014). Om det man mäter 

inte är skickligt genomfört så har validitetens roll ingen betydelse, utan det blir fel ändå 

Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009. 

 

Etiska överväganden 

 

Innan intervjuerna genomfördes tog jag kontakt med förskolechefen för att få godkänt att jag 

kunde intervjua de tilltänkta pedagogerna samt ett samtycke från de pedagoger jag tänkt 

intervjua (Löfdahl, 2014). För att få det bästa skyddet som respondent, är det viktigt att man 

som forskare förhåller sig till de krav som finns. Det finns fyra huvudkrav kring 

forskningsprinciperna. Jag informerade om deras del i forskningen och dess syfte – 

informationskravet. Deras deltagande var frivilligt och kunde avbrytas när som helst under 

intervjun. De informerades om samtyckeskravet där de ska ge sitt samtycke om att jag 

intervjuar dem. Respondenterna informerades om nyttjandekravet, då allt insamlat material 

bara får gå till forskningsändamål. Vidare informerades om att det material som kommer in är 

i säkert förvar och att respondenterna anonymiserades enligt konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Bearbetning av intervju 

 

Kodning var det första steget i bearbetningsarbetet. Att använda sig av koder som metod gör 

det möjligt att dela upp materialet och att få en rimlig överblick över analysen (Fejes & 

Thornberg, 2009). Jag gick igenom Nours och Lenas svar på mina frågor och gjorde därefter 
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rubriker som passade till de olika styckena. På så sätt fick jag en klar och tydlig bild om hur 

mycket material jag fått in och hur mycket text det skulle bli. De teman som blev 

framträdande i texterna var: Musik, sångsamling, sånger och aktiviteter, gemenskap samt 

tecken och rörelser som stöd.  

 

 

Resultat 
 

 

I detta kapitel beskrivs resultatet av de intervjuer som genomfördes med pedagoger som 

arbetar på förskolan för nyanlända barn. 

 

Musikens många sidor 

  

Nour berättar att det är viktigt att vara tydlig och konkret i sättet att jobba med nyanlända 

barn. När barnen får utöva musik får de dels en taktkänsla, men musik rymmer så mycket mer 

än bara det. Nour upplever att musik innehåller allt från matematik, dans, gemenskap och 

kommunikation. Med musik kan man få in många ämnen som är användbara och 

betydelsefulla.   

Musik kan även handla om att man håller ett barn i knät och klappar takten 

tillsammans, och att barnet då känner takten i kroppen. Det kan även vara att jag 

som pedagog dansar tillsammans med barnen men även att barnen dansar med 

varandra till sång och musik (Lena). 

 

Sångsamling med sångpåse 

 

När de startade avdelningen för nästan ett år sedan var det med sånger pedagogerna fångade 

barnen. Pedagogerna märkte tidigt att extra spännande var övningen som kallades sångpåse. I 

påsarna låg det sångkort som barnen lärde sig, och vad det var för rörelser till dem. Det är i 
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aktiviteten sångsamling som är den mest användbara av samlingar, då det fångar barnen på ett 

bra sätt, och de får kontakt med alla barn som finns på avdelningen.  

 

Sångsamling är en samling där alla barn oftast sitter i ring och sjunger tillsammans. 

Det innebär att det finns olika saker som ligger i en tygpåse som skickas runt till varje 

barn, och den som vill får ta en sak ur påsen. Pedagogen benämner den sak som tagits 

ur påsen så att det blir klart och tydligt hur man uttrycker det ordet, sen sjunger vi 

tillsammans den sång föremålet förknippas med (Nour). 

 

 

Sånger och aktiviteter för språkinlärning 

 

Nour berättar om en speciell sång som barnen tycker mycket om. Texten är: ”Yxan, byxan, 

handen, tanden och en liten bil. Ljusen, musen, blusen, dockan, klockan, sockan, solen, stolen, 

katten, hatten och en krokodil” och sjungs med Gubben Noak-melodin. Pedagogen beskriver 

att sången tilltalar barnen, att den är lätt att förstå och att hon upplever att de hänger med i 

sången på ett bra sätt. De har ett kort för varje ord och det blir då tydligt och konkret för 

barnen att förstå orden och dess betydelse.  

 

Med de här sångerna tränar barnen sin språkinlärning då de upprepar och 

sjunger sångerna ofta så att alla hinner med att sjunga orden och att de får en 

betydelse (Lena). 

 

Pedagogerna använder sig både av nya och gamla sånger som barnen får sjunga. Barnen 

firade Lucia för första gången sedan de kom hit till Sverige och Nour tycker att barnen tog 

tills sig sångerna bra och lärde sig dem snabbt. Lusse Lelle var en sång barnen fastnade för då 

melodislingan var tilltalande som de ofta ville sjunga tillsammans. Ett av syftena med att lära 

sig luciasånger var att ge de blivande skolbarnen en möjlighet att kunna känna igen sig i 

luciasångerna kommande år. Nour tog även upp en annan sång som också barnen fastnat för 

och det var Äppelmelodin. Det är något i den melodin som barnen tar till sig och vill sjunga 

om och om igen. De använder sig av Hopphatten, en internetsajt som är användbar då det är 
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tilltalande musik och användbara rörelser. Speciellt en låt som heter snurra, snurra, snurra. Det 

är bara ett ord i den låten men bra musik som tilltalar många och är inspirerande att dansa till.  

 

Både Nour och Lena berättade att det fanns en svensk kvinna som arbetar på det boendet som 

är ett av fler boenden där nyanlända får bo då de kommer till Sverige. Den här kvinnan hade 

lärt de nyanlända barnen några barnsånger, som pedagogerna i sin tur använde sig av i sina 

sångsamlingar. Barnen får då sjunga sånger som de redan kan. Huvud axlar knä och tå och 

Hjulen på bussen snurrar runt var de sånger barnen kunde sen tidigare och som de glatt 

kunde sjunga med i under sångsamlingen. Det var det första mötet mellan pedagogerna och de 

nyanlända barnen på den nystartade förskolan.  

 

Musiken bygger gemenskap  

 

Nour berättar att barnen kommer från olika länder och att de inte kände varandra till en 

början. Lena säger att de flesta kommer från Syrien, Afghanistan och Sydsudan. Eftersom 

barnen representerar dessa länder kan en del av dem ha det svårt att acceptera varandra. Det är 

något pedagogerna och barnen får jobba tillsammans med på den här avdelningen, att få 

kunskap om varandras länder och kulturer. Därför menar Lena att det är viktigt att de får 

känna att de hör ihop och att de får en vi-känsla.  

 

Det var en pojke på avdelningen som agerade till luciasången Midnatt råder. 

Han tyckte mycket om den sången och ville gärna stå i mitten av ringen och 

dansa när de övriga barnen sjöng. Helt plötsligt tog han upp en annan kille och 

de började dansa tillsammans (Nour). 

 

Nour lyfter musikens betydelse att den är så mycket, den innehåller allt och kan användas 

precis hur som helst. 

 

Det finns inga begränsningar i hur musik kan utövas. Nour satt och trummade på bordet där 

de satt och då började en flicka från Sydsudan också att spela, hon slog pulsen medan Nour 

trummande olika rytmer. De spelade och improviserade olika pulser och rytmer tillsammans. 
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Det var en sådan händelse som Nour speciellt kommer ihåg för det var så oväntat att hon 

skulle delta i hennes enkla trummande på matbordet. Hon tror att hennes speciella taktkänsla 

måste komma hemifrån, att de utövar musik hemma eftersom hon var så duktig på att spela på 

ett så rytmiskt sätt. Nour berättar att hon har två trummor hemma som hon har funderat på att 

ta med till förskolan. Hon har inte kommit dit än då det krävs stor planering eftersom det är så 

många barn som ska spela på trummorna. De använder sig av shakers i sitt musicerande som 

alla kan använda och kompa med. 

 

Tecken och rörelser som stöd 

 

Nour förklarar att det bara finns nyanlända barn på avdelningen och att det därför blir 

pedagogerna som bär ansvaret att prata svenska med barnen. Hon upplever att det är upp till 

henne och hennes kollegor att se till att barnen får höra och lära sig språket. Nackdelen med 

att det inte finns några svensktalande barn, är att de inte får den naturliga kommunikationen i 

leken som är värdefull och nyttig. Hon berättar att en del barn inte förstår att pedagogerna inte 

förstår vad de säger på deras modersmål. Det har tagit lång tid för vissa barn att förstå att de 

måste säga det på svenska eller engelska eller bara att de måste visa med rörelser vad de 

menar.  

De flesta nyanlända barn tycker om att berätta och förklara vad saker och ting 

heter på deras modersmål när pedagogerna frågar om ordets betydelse. En del 

barn hjälper andra att förklara olika ord på deras språk. Hon säger att det är så 

olika från barn till barn för en del barn vet inte ens att de är i Sverige och att de 

vuxna inte förstår deras modersmål. Hon menar också att när barnen, men även 

pedagogerna tar hjälp av rörelser, då är det lättare att kommunicera med 

varandra när man inte har det svenska språket (Lena). 

 

Lena berättar att barnen visar vilken sång de vill sjunga med hjälp av rörelser och att 

rörelserna möjliggör kommunikation mellan barnen och pedagogerna. Att de kan ta kontakt 

med vuxna och lära sig svenska och att de har något att samlas kring är viktigt för 

språkutvecklingen men även för gemenskap säger Nour.  
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Resultatsammanfattning 
 

Pedagogerna var överens om att musiken medför glädje och att man blir glad när man får 

använda sig av musik. Inom musik finns det mycket att arbeta med och den kan uttryckas på 

många sätt så som dans, sång, sångsamling och sånger med rörelser. Sångsamling är den 

samling de anser sig använda sig mest av då de menar att den är både spännande och rolig för 

barnen att få lära sig nya sånger men även att sjunga sånger de redan kan. Sång och musik 

sägs här vara viktiga inslag i de nyanlända barnens verksamhet och framför allt är det 

sångsamling som är den samling de använder sig mest av då den gynnar barnens 

språkutveckling. Pedagogerna berättar att de arbetar mycket med att skapa en vi-känsla i 

barngruppen eftersom de representerar många olika länder, så är det viktigt att de får känna att 

de hör ihop. För att pedagoger och barn ska kunna förstå varandra använder de sig av tecken 

och rörelser som stöd. Pedagogerna upplever att de har ett stort ansvar då det bara är de som 

talar svenska på avdelningen.  

 

Diskussion och slutsatser  
 

 
I den här delen diskuteras den metod jag använt mig utav och utifrån mitt material diskuterar 

jag resultatet jag fått av min undersökning. Pedagogerna var ense om att sångsamling och 

sångpåse är viktig i deras verksamhet då det kommer till språkinlärning för nyanlända barn.  

 

Metoddiskussion 

 

Jag anser att mitt val av antal intervjuade pedagoger var tillräckligt för att få en bra mängd 

med data för att få svar på mina frågeställningar.  

Jag valde en förskola för att det finns så få och jag kände bara till en förskola för bara 

nyanlända barn eftersom jag känner några av de personer som jobbar där.  
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Jag anser att den kvalitativa intervjuformen jag valde att använda mig av var ett bra val, då jag 

ville komma åt en öppenhet och flexibilitet i intervjun. Eftersom jag ville att intervjuformen 

skulle vara mer som ett samtal valde jag semistrukturerad intervju.  

Jag valde bort att skicka ut frågorna i förväg då jag ville ha spontana svar som kunde 

diskuteras på plats. Det gav mig som intervjuare en större insikt vilka föreställningar och 

förhållningssätt förskollärarna hade till musikens betydelse för språkinlärning på förskola för 

nyanlända barn. 

Jag valde även att spela in intervjuerna eftersom jag ville ha en frihet i att samtala med de som 

jag intervjuade så att jag slapp koncentrera mig på att anteckna och med det missa viktig 

information.  

Undersökning har genomförts noga från början till slut och det menar Roos (2014) får en hög 

reliabilitet. Resultatet som framkom anser jag fylla de syfte jag hade med undersökningen och 

de frågeställningar jag hade, då jag mäter vad jag avsett att mäta.  

 

Resultatdiskussion  

 

Fördelar och nackdelar med musik 

 

Resultatet i denna studie visar att pedagogerna använder sig av mycket musik på förskolan för 

nyanlända barn, och framför allt sångsamling. Det kom även fram att det gynnar barnets 

språkutveckling och barnen får större sammanhållning i barngruppen om man använder sig av 

musik. I det sociokulturella perspektivet handlar det om att barnen lär sig av och med 

varandra och det blir synligt i studien att de tillsammans lär sig, både mellan barnen men även 

mellan barnen och pedagogerna. Enligt Vygotskij (2001) sker det ingen utveckling av vare sig 

språk eller tänkande utan en social kommunikation.   

 

Barn från andra länder har sin egen sångskatt med sig från sitt hemland, men har av 

förklarliga skäl inte tidigare hört de svenska barnsångerna. Det är något pedagogerna har med 

sig, att de här barnen inte har de klassiska sångerna med sig. Pedagogerna var eniga om att 
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musik är ett bra pedagogiskt verktyg som är användbart för barn som inte har det svenska 

språket. Musik inkluderar många ämnen som gör att det blir betydelsefullt både för pedagoger 

och barn då alla kan delta fast alla inte har det svenska språket. Att sjunga sånger som de 

redan kan men att även ta fram nya sånger som barnen inte har hört är också en bra utveckling 

för barnen med svenska som andraspråk. Att använda sig av rörelsesånger, men även 

klappramsor, kan också vara ett bra och lärorikt sätt för barnen att lära sig svenska på.  

 

När frågan kom upp om det finns något negativt med musik så blev svaret att de inte kunde 

komma på att det skulle vara hämmande för något barn eller pedagog att utöva musik. Det 

som Lena kunde känna var en nackdel för hennes del, var att hon inte hade någon direkt 

kunskap inom musikområdet. Hon saknade kompetens, och hade hon fått utbilda sig inom det 

område så hade hon nog kunnat vara mer säker och mer aktiv i sitt utövande av musik.  

 

Musikanvändandet och kompetens 

 

Pedagogerna anser att musik gynnar alla barn även om inte alla barn sjunger på 

sångsamlingen, behöver det inte betyda att det inte är lärorikt i sig. Att stå inför sina kompisar 

och visa vad de har tagit upp ur påsen är ett lärorikt moment. Att de vågar stå inför alla och 

berätta och visa den sak som tagits upp ur sångpåsen, och att det är på svenska är en utmaning 

i sig.  

 

Aracena har skrivit som jag tagit upp tidigare i studien, om orsaker till varför pedagoger inte 

utövar musik med barn på förskolan är att de kan känna skam för att de inte behärskar musik 

och framför allt i sammanhang med andra vuxna. Ett annat hinder kan vara att de inte 

behärskar något instrument. De vill ha en trygghet i det de gör och när de inte känner sig 

trygga avstår de sådana situationer som de känner sig osäkra i (Aracena, 2016). Det är många 

förskollärare enligt Ehrlin (2012) som uppfattar sig som inkompetenta då det gäller 

musikundervisningen på förskolan. Även om de har kunskapen så känner de sig ändå osäkra 

på sin musikaliska roll. Om den musikpedagogiska verksamheten kunde koncentrera sig på 

den enskilde att uttrycka sig i sång och musik skulle detta kunna leda till gemenskap och 

glädje och inte bli något hämmande för pedagogerna. Ofta förknippas musik med en ärvd 
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förmåga som innefattar att kunna hantera ett instrument och att kunna komponera musik. De 

som har musikaliteten har företräde till att använda sig av musik, ett elitistiskt tänkande.  Den 

pedagog som är utbildad och född musikalisk är den person som får tillträde till att leda sång 

och musik på förskolan (Ehrlin, 2012).  

 

Jag upplever att det kan vara så att pedagoger inte har kompetens inom området och därför 

väljer bort ämnet musik. Därför är det viktigt enligt mig att de som går pedagogiska 

utbildningar får ta del av musikundervisning så att man blir mer kompetent och känner sig 

säkrare att undervisa inom musik och sång. Lena tog upp i intervjun att hon skulle känna sig 

tryggare och mer säker i musikanvändandet om hon fick mer kompetens inom det området.  

Musiken tar väldigt stor plats i våra liv och därför bör musikundervisningen på våra 

utbildningar höja självförtroendet i stället för att sänka det som det ser ut idag enligt Uddholm 

(2003). Det finns även pedagoger som inte bara mäter sig med andra utan försöker se 

människan i ett helhetsperspektiv och jobbar därefter (Uddholm, 2003).  

 

Frågan om barns språkutveckling har på nytt fått uppmärksamhet, då många barn är 

flerspråkiga i dagens samhälle. Precis som för svenska barn kan språkmiljöer som invandrare 

enligt Bjar och Liberg (2010) växer upp i se olika ut. Några barn kan ha båda föräldrarna som 

talar ett annat språk än svenska och ett annat barn kan ha en förälder som talar svenska medan 

den andra har ett annat språk som modersmål (Bjar & Liberg, 2010). Det bör man komma 

ihåg som pedagog, att alla barn kommer från olika bakgrund då det kommer till 

språkutveckling hos nyanlända barn.  

 

Sångsamling med sångpåse 

 

Resultatet i denna studie visar att pedagogerna använder sig av musiksamlingar på förskolan 

för nyanlända barn, och framför allt under sångsamlingen. Enligt pedagogerna var det med 

sångpåse de fångade barnens uppmärksamhet då de var nya på avdelningen. Att sångpåsen 

fångar barns intresse har även jag erfarit när jag har jobbat med barn. Pedagogerna menar att 

det gynnar barnets språkutveckling och barnen får större sammanhållning i barngruppen om 

man använder sig av musik. Barn från andra länder har sin egen sångskatt med sig från sitt 
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hemland men har av förklarliga skäl inte de svenska barnsångerna med sig. Det är något 

pedagogerna uttrycker en medvetenhet kring och gör sitt upplägg och planerar utifrån. Som 

jag ser det kan pedagogerna byta ut föremålen i sångpåsen när barnen har lärt sig mer svenska 

till svårare ord för att utmana barnen och få chans att utveckla sitt svenska språk. Detta för att 

barnen ska få en utmaning och fortsätta sin språkinlärning.  

 

Musikens mångfald 

 

Musik är inte bara att sjunga sånger enligt Nour och Lena utan det kan även vara att barnen 

rör sig till musik, rytmer, dans och att de får en gemenskap. Som när den Sydsudanska flickan 

och Nour trummade på bordet tillsammans. Det var en situation som Nour inte hade räknat 

med, att hon skulle trumma tillsammans med henne. Att bara sitta med ett barn i knäet och 

känna rytmen, pulsen i sången och musiken som utövas är musik i sig, berättade Lena. Det 

visar sig i intervjuerna att pedagogerna upplever att barn från olika länder, i vissa fall har 

svårigheter med att acceptera varandra. Då är musiken ett verktyg för att barnen ska komma 

närmare varandra. Jederlund (2011) skriver genom att översätta svenska sånger till barnens 

modersmål eller översätta sånger från barnens modersmål till svenska leder till en närmare 

relation till sångerna. Det är inte så viktigt att översätta texten ordagrant, men att få den 

rytmiskt är viktigare, att texten passar in i melodin. Med det här arbetssättet passar det bäst 

om det är korta och enkla sånger som har vardagliga texter, så som hejdå-sången eller Lilla 

snigel (Jederlund, 2011). Enligt Ulla Wiklund (forskolan, 2010) är musik ett naturligt språk 

för barn, och det bör inte tas bort utan användas mer av i daglig verksamhet på förskolor. 

Wiklund (2010) menar att musik inte bara är sång och instrument utan det är vad barnen gör, 

som när de leker och samtidigt låter. Barnen har en spontansång och den bör de vuxna 

uppmuntra. Idag finns det flerspråkiga barn på våra förskolor och där finns det möjlighet att 

använda sig av sånger på olika språk. Barn tycker det är roligt att lära sig en sång på arabiska 

eller spanska och det gynnar språkutvecklingen emligt Wiklund (2010). De ämnen som lyfts 

fram idag på förskolor är just språkinlärning och matematik. Därför är musik och rytmik 

viktiga för dessa ämnen, pulsen är matematik då man räknar pulsslag. Genom rytmiken blir 

matematiken mer tydlig enligt Wiklund (2010). Den här artikeln tycker jag visar tydligt att 

musiken är viktig och att musiken är en viktig del i barns utveckling av språket men även att 
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musik innehåller matematik. Tänk om förskolor och skolor skulle ha den kunskapen om att 

musiken är viktigt för barns lärande, då skulle det nog se helt annorlunda ut på våra förskolor 

idag anser jag.  

  

Rörelser som kommunikation 

  

Pedagogerna var eniga om att använda sig av rörelser är ett bra kommunikationsmedel när 

man inte förstår varandra verbalt. De nyanlända barnen använder sig mycket av rörelser i 

kommunikation med pedagogerna för att göra sig förstådda. Det som kan vara en nackdel med 

bara nyanlända barn på en avdelning är som pedagogerna uttryckte det att det då inte finns 

några svensktalande barn som kan ge det svenska språket i till exempel leken. När barn 

samtalar och samarbetar med andra barn internaliserar de språket (Svensson, 2009). Därför 

tycker jag att det är viktigt att nyanlända barn får leka tillsammans med svensktalande barn. I 

undersökningen kom det även fram att som pedagog är det viktigt med långt tålamod, då det 

kan vara tålamodsprövande när det uppkommer konflikter de inte riktigt alltid förstår vad som 

orsakat den. Därför behöver pedagogerna som jag ser det vara närvarande i barngruppen för 

att se och förstå konflikter som uppstår för att kunna hjälpa dem att lösa dem. Även om det är 

mycket att tänka på i arbetet med nyanlända barn så får de så mycket tillbaka att det är värt 

alla konflikter som uppstår berättar Nour och Lena.  

 

Vi-känsla 

 

Pedagogerna beskriver att de måste vara tydliga i sitt sätt att jobba med nyanlända barn för att 

de ska förstå dem och att de på bästa sätt ska lära sig det svenska språket. Aktiviteterna 

beskriver hur de går till väga mer konkret i sitt sätt att jobba med språket. För att barnen ska 

förstå vad pedagogerna pratar om och att det ska bli tydligt så att de lär sig språket på ett bra 

och lärorikt sätt. Gemenskapen enligt pedagogerna är en viktig del i arbetet då barnen 

kommer från olika länder och kulturer, de måste hitta vi-känslan på sin förskola. I tecken och 

rörelser som stöd är pedagogerna viktiga, då de är de enda som talar svenska och kan 

förmedla språket till de nyanlända. Det har kommit fram i studien att musik beskrivs som ett 

viktigt pedagogiskt verktyg. I det Sociokulturella perspektivet enligt Elfström (2008) handlar 
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det om att lära sig av och med varandra i olika sammanhang. Språket är länken mellan barnet 

och dess omgivning och därför är språkanvändningen central i det sociokulturella perspektivet 

(Elfström, et al 2008). I den här studien är det pedagogerna som är länken till det svenska 

språket eftersom barnen har olika modersmål. Fastän de kommer från olika länder är det 

viktigt att de känner en samhörighet med varandra, en vi-känsla. Arbetet med musik på 

förskolan har bidragit till att barnen utvecklat en gemenskap, förståelse för olika nationaliteter 

och skapat glädje i gruppen. Trots detta prioriteras musikämnet bort i skolorna enligt 

Jedrelund (2011) för att det är något som är lyx och inte riktigt tas på allvar. På slutet av 90-

talet fick musikens betydelse en vändning då musikämnet i skolan fick en annan betydelse än 

tidigare. Detta tack vare den så kallade Mozarteffekten, som journalisterna kallade den 

forskning som visade samband mellan musiklyssnandet och förbättrade resultat såsom i språk 

och matematik. Att bara genom att lyssna på Mozart skulle ge förbättrade resultat i matematik 

och språk skulle inte hålla i längden. Men studier visar att kommunikation mellan höger och 

vänster hjärnhalva förbättras om vi regelbundet tränar den musikaliska färdigheten. Den ökar 

vår kognitiva förmåga på olika sätt (Jederlund, 2011). 

 

Musik – tränar förmågan till samarbete 

 

Musiklärarnas riksförbund har skrivit en artikel om att musik ökar den kognitiva förmågan, att 

människor påverkas av musik och tränar förmågan att samarbeta, fokusera och musicera. Det 

här tycker jag visar att musiken är viktig i förskola och skola. När det finns undersökningar 

som visar att musiken ger bra förutsättningar för andra delar i skolarbetet så är det värt att 

tänka till om att musiken ska vara en större del av skolan och förskolan än vad den är i dag. 

Studien jag har skrivit visar att pedagogerna använder sig av mycket musik eftersom det 

gynnar språkutvecklingen. Om det gynnar nyanlända barn då borde det även gynna svenska 

barn att använda musik för språkutvecklingen.  

 

Musik stärker barns arbetsminne 

 
Klingberg (2014) har skrivit en artikel som jag tagit upp i kunskapsöversikten om att när barn 

tränar musik stärks arbetsminnet för olika sorters inlärning. För i dagens samhälle finns det 
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stress som påverkar oss men framförallt mår inte barn bra av för mycket stress i sin vardag. 

Om det skulle finnas mer musik i barns vardag skulle de säkert också bli mindre stressade 

(Klingberg, 2014). Eftersom musik står mig nära så är jag positiv till att musik ska finnas på 

schemat i skolan. När jag utövar musik blir jag positiv och jag mår bra av det, men även att 

lyssna på musik som jag tycker om ger en positiv känsla och jag blir glad. Tänk om det 

hjälper barn som har det svårt i skolan att kunna bättra på sina möjligheter att kunna prestera 

bättre i alla ämnen.  Att inte musiken får ta större plats i skolan är för mig är svårt att förstå då 

forskning visar att musikövandet ger elever utveckling.  

 

Avslutning  

 

Syftet med arbetet vara att undersöka några pedagogers tankar om hur och varför de använder 

sig av musik för nyanlända barn. Resultatet av undersökningen blev att musiken ökar 

samhörigheten och vi-känslan samt att språklekar gynnar den fonologiska medvetenheten. 

Enligt Ehrlin (2012) är språklekar, så som rim och ramsor, en bra utveckling för det svenska 

språket. Barnen får ett ökat ordförråd och språkförståelsen stärks när barnen utövar musik 

med rim och ramsor (Ehrlin 2012).  

 

Vilka sång- och musikaktiviteter använder pedagogerna och i vilket syfte? Denna studie visar 

att pedagogerna har använt sig av musikstunder och framför allt samling med sångpåse. Den 

visar att musiken, med sånger och aktiviteter, bygger en gemenskap, där tecken och rörelser 

stödjer kommunikationen samt för att gynna språkutvecklingen. 

 

I mitt arbete anser jag att de två semistrukturerade intervjuerna jag använde mig av gav en bra 

inblick i hur pedagogerna jobbar med musik på förskola för nyanlända barn. Mitt metodval 

gav ett gott resultat, med tanke på att de som blev intervjuade kunde berätta fritt utan att 

styras. När jag spelade in samtalet kunde även jag delta på ett mer avslappnat sätt eftersom jag 

då inte behövde skriva ner det pedagogerna berättade. Jag ville ha mer spontana svar därför 

lämnade jag inte ut frågorna i förväg. 
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Pedagogerna är i huvudsak trygga i sitt musikaliska utövande även om de inte har någon 

direkt utbildning inom musik. Alla pedagoger är delaktiga i musikövandet med barnen och har 

lika mycket ansvar för musiken på förskolan. Pedagogerna tycker det är en styrka att alla är 

delaktiga och att de hjälps åt med det musikaliska utövandet.  

 

Framtida forskning 

 

Eftersom flyktingpolitiken i Sverige idag är aktuell, vore det intressant att forska vidare på 

musikens betydelse för nyanlända barn då det kommer till språkutveckling. Det kan vara 

intressant att undersöka hur det ser ut på landsbygden och in storstäder samt att göra en 

åldersindelning för att få en mer detaljerad bild av undersökningen. För att få en klarare bild 

av hur det verkligen ser ut på förskolorna tänker jag mig att göra observationer i barngrupp 

samt att även undersöka pedagogernas roll när det kommer till arbetet med musik. Vi har nog 

mycket att lära då det är vi som ska ta hand om de barn som kommer till Sverige, så en vidare 

forskning inom det här området skulle gynna alla. Skulle vara intressant att jämföra fler 

förskolor med varandra för att se om barnen får ett mer utvecklat språk om förskolorna 

använder musik gentemot de förskolor som inte gör det lika mycket. 

 

Då min studie visar att musiken har en betydande roll då det kommer till språkinlärning hos 

nyanlända barn, så är det önskvärt att detta ämne lyfts vidare både till pedagoger inom 

förskola och skola.  
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Samtyckesbrev  

2017-04-26 
Jag heter Susanna Rafwelsäter och läser förskollärarprogrammet och är på 
termin 6 av 7 på Karlstads Universitet. Den här terminen ska vi skriva ett 
examensarbete och jag ska skriva om musikens betydelse för nyanlända barn 
eller barn med flerspråkighet på förskolan. Även ta reda på musikens betydelse 
för språkutvecklingen. Jag vill gärna veta mer om era erfarenheter som 
pedagoger eftersom ni jobbar inom detta område. 
Jag kommer att spela in de intervjuer jag gör för att få med mig allt ni säger, så 
jag inte missar någon viktig detalj. 
De ljudinspelade intervjuerna är frivilliga så du har möjlighet att avbryta 
intervjun när du vill. Era identiteter skyddas i den studie jag gör. Jag kommer 
inte nämna era namn eller vilken förskola ni jobbar på. Allt material jag får in 
kommer att förstöras när examensarbetet är klart. 
Har ni några frågor eller funderingar så hör av er. 
Telefon:  
Mail:  
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Intervjufrågor 

1. Vad betyder musik för dig som pedagog? 

2. Hur arbetar ni med musik på den här avdelningen? 

3. Vilka möjligheter ser ni med att jobba med musik för nyanlända barn? 

4. Hur tänker ni kring sambandet mellan musik och språkutveckling? Hur 

upplever ni musikens påverkan på språkutvecklingen? Vad är det för för-

delar/nackdelar med musik för nyanlända barn. Använder ni er av bar-

nens modersmål det vill säga pratar ni om deras hemländer och musik? 

5. Hur ser uppdelningen av era arbetsuppgifter ut när det gäller musik? 

6. Är den uppdelad efter kompetens? 

7. Är det någon i arbetslaget som är utbildad inom musik? I sådant fall vil-

ken typ av utbildning handlar det om? 

8. Om nej, saknar ni någon pedagog som har en musikutbildning?  
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