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Denna studie syftar till att ta reda på vilket språkligt lärande som blir möjligt i 
förskolans sångsamling för att därigenom kunna problematisera kring hur musicerandet 
kan bli till redskap för språkutveckling. För att kunna undersöka detta fenomen, söktes i 
olika typer av litteratur svaret på frågan hur barn lär sig talspråket. Litteraturen visade 
bland annat att språket är ett mycket komplext system som kan delas upp i olika 
komponenter för att lättare förstås. De komponenter denna studie behandlar är språkets: 
innehåll, form och användning. Dessa tre komponenter innehåller olika delar: semantik, 
fonologi, fonetik syntax, morfologi och pragmatik som alla är viktiga för 
språkutvecklingens helhet. För att få svar på frågan vilket språkligt lärande som blir 
möjligt i förskolans sångsamling videofilmades en förskoleavdelnings barn och 
pedagoger då de hade olika sångsamlingar. Videoinspelningarna analyserades sedan 
genom att vissa intressanta händelser ordagrant skrevs ned och sattes i relation till vad 
litteraturen sa om hur barn lär sig talspråket. Studien visade att det finns möjlighet att på 
olika sätt lära alla de delar av språket som tillsammans bildar den helhet som gör oss till 
språkande människor. Utifrån detta resultat diskuterades sedan på vilket sätt vi vuxna 
kan använda musiken som redskap för språkinlärning.  
 
 
Förord 
Jag vill tacka barn, personal och föräldrar på den förskola där jag fick lov att göra de 
videofilmade observationer som ligger till grund för detta arbete. Utan er medverkan 
hade denna studie varit omöjlig att genomföra. Ett stort tack vill jag även rikta till min 
handledare Cecilia Wallerstedt som varit ett enormt stöd under arbetets gång, samt till 
min familj som alla var och en på sitt sätt, stöttat mig, inte bara under detta arbete, utan 
även under hela min utbildningstid.  
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This study aims to find what linguistic learning can be possible during pre-school 
singing gatherings and so be able to examine how making music could be used as a tool 
in language development.  To enable an examination of this phenomena, the answer to 
the question how children learn their colloquial speech was researched in various kinds 
of literature. These findings indicated that language is an extremely complex system, 
which could be divided into different components in order to simplify its understanding. 
The components of contents, form and usage will be considered in this study. These 
three again consist of different parts, as semantics, phonology, phonetics, syntax, 
morphology and pragmatics. These are all essential to language development as a 
whole. To be able to identify what kind of language learning would be possible to gain 
during musical activities, a class of pre-school pupils with their teachers  
was videotaped at various song gatherings. These recordings were later analysed and 
certain occasions and specific incidents or happenings were taken down word by word 
and then related to current literature on how children learn their colloquial speech. 
 This study indicates that it might be possible learning, by means of various 
methods, all parts of a language, which together form this wholeness, that makes us 
speaking individuals. From these findings, the issue of how we as adults can use music, 
song activiries, as a tool in language was discussed. 
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Inledning 
 
 
 
Det pågår idag en stark debatt om de stora brister dagens skolbarn visar vad gäller läs- 
och skrivkunnighet. Den påverkan dessa brister kan få för morgondagens samhälle kan 
vi i dag bara ana. Rygvold (2001) som är forskare vid institutet för specialpedagogik på 
universitetet i Oslo, hon hävdar att ett fungerande talspråk är mycket viktigt för att 
förebygga bland annat skriftspråkliga problem.  Enligt skolminister Jan Björklund får 
dessa brister stora konsekvenser för den enskilda individen ”- Om man inte lär sig läsa 
och skriva i lågstadiet så är risken överhängande att man misslyckas även i alla andra 
ämnen.” (www.folkpartiet.se, 2008-09-25).  
 
Jag anser att det här är ett problem som måste fortsätta att debatteras, vi måste fortsätta 
sökandet efter alternativa vägar inte minst då det gäller att förebygga dessa problem. 
Vad är det då som gör att vi i dag har så många elever med dessa brister? Birkemo 
(2001) refererar till Kirk som menar att bristfällig utveckling av språkliga funktioner 
kan leda till att barnet får svårigheter med olika typer av inlärning. Enligt Rygvold 
(2001) finns det flera olika talspråkiga faktorer som påverkarkar elevers utveckling av 
läsning och skrivning.  Dessa faktorer kan vara så väl genetiska som miljömässiga, och 
kan förekomma på olika språkliga områden. Enligt författaren har bland annat den 
fonologiska bearbetningen av ord ett nära samband med skriftspråkandet. Hur kan vi då 
stimulera barnen så att de skaffar sig en stabil grund på vilken de kan bygga sin 
språkliga utveckling? 
 
Mina tidigare erfarenheter vad gäller arbete med förskolebarn har gett mig insikt i att 
små barn ofta kommunicerar prosodiskt innan de med ord kan förmedla vad de vill 
säga. Uddén (2004) refererar till Waterson (1991) vars forskning visar att barns 
språkutveckling börjar med utvecklandet av den prosodiska nivån. Jederlund (2002) 
hävdar att ”/…/ ett barn som hittar pulsen i musiken och sången tar ofta samtidigt ett 
stort steg i sin talspråksutveckling.” (s, 20). Uddén (2004) hävdar att små barn behöver 
hjälp av oss vuxna med att ”fånga in talspråket” (s, 49) och att musik kan ses som ett 
stöd för språkutveckling. Hon menar att vi vuxna genom att sjunga och göra 
förtydliganden av språket via rörelser kan ge barnen den hjälp de behöver för att 
utveckla ett rikt språk. Med stöd av Uddéns resonemang, hoppas jag i min studie kunna 
problematisera kring musik som redskap för språkutveckling. Jag känner en stor 
avsaknad av didaktisk musikundervisning i min lärarutbildning och enligt Uddén 
behöver inte musik och rörelse vara obligatoriska ämnen i dagens lärarutbildningar, 
vilket jag anser är oroväckande. Uddén ser problematiken i att musik och rörelse inte är 
obligatoriskt i lärarutbildningen och menar att det finns risk att musicerandet på 
förskolor kan komma att minska. Enligt Lpfö98 skall arbetslaget ”ansvara för att arbetet 
i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin språk- och 
kommunikationsutveckling” (s. 31) men det finns inga krav på hur vi skall gå till väga i 
detta arbete. Med stöd av Uddéns resonemang anser jag att det är av största vikt att 
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legitimera musikens plats i undervisningen såväl inom lärarutbildningen som i 
förskolans undervisning.  
 
Med en studie som belyser vilket språkligt lärande som blir möjligt i förskolans 
sångsamling kan jag problematisera kring hur musicerandet kan bli till redskap för 
språkutveckling. Därmed hoppas jag kunna föra in ett ännu ganska ouppmärksammat 
perspektiv i debatten om skolbarnens bristande läs- och skrivkunskaper, ett perspektiv 
som kan komma att påverka musikens plats i undervisningen, och därmed möjliggöra 
förebyggandet av språkrelaterade läs- och skrivproblem bland morgondagens 
ungdomar. 
 
 

Centrala begrepp 
 
Jag kommer i denna inledande del av arbetet att beskriva tre olika perspektiv av 
relationen lärande och utveckling, samt förklara de centrala begreppen språk och 
lärande, för att därigenom kunna belysa vilket språkligt lärande som blir möjligt i 
förskolans sångsamling.  
 
Lärande - utveckling 
Enligt Runesson (1995) och Carlgren (1999) finns det tre olika sätt att se på relationen 
mellan utveckling och lärande. I det första ses utveckling som det samma som lärande, 
vi utvecklas alltså genom att vi lär oss. Fokus blir då i den pedagogiska verksamheten 
att åstadkomma lärande. Vi kan också se på relationen utifrån att lärandet är bestämd av 
utvecklingen, vår möjlighet att lära är i detta fall beroende av vår utveckling och 
mognad. Fokus blir här i den pedagogiska verksamheten att skapa förutsättningar för 
spontan utveckling. Det tredje sättet att se på utveckling och lärande är att inta 
perspektivet att lärande kan befrämja utvecklingen. Vi accepterar här att ett barns 
utveckling begränsar vad han/hon kan lära sig samtidigt som vi inser att utvecklingen 
påverkas av individens lärande. Fokus blir här att stimulera så väl utveckling som 
lärande. 
 
I detta arbete kommer det tredje perspektivet att antas, eftersom arbetet syftar till att 
undersöka vilket lärande som blir möjligt i förskolans sångsamlingar där så väl barnens 
utveckling och lärande stimuleras.  
 
Lärande 
Enligt Säljö (2000) sker lärande i sociala sammanhang, eftersom det är här vi erbjuds 
utvecklingsmöjligheter. Då man antar ett sociokulturellt perspektiv, intresserar man sig 
för hur individer och grupper samspelar, samt hur de utnyttjar och tillägnar sig olika 
redskap för att utveckla sina kunskaper. Enligt författaren ligger förståelsen för 
människans utveckling av kunskaper och färdigheter utanför våra biologiska 
begränsningar. En grundtanke i ett sociokulturellt perspektiv är enligt författaren att 
sociokulturella redskap skapas och förs vidare genom interaktion mellan människor och 
det är genom att betrakta de sociokulturella redskapen, vi kan synliggöra människans 



  3 

utveckling och lärande. Författaren hävdar att vi människor i grund och botten är 
biologiska varelser, men att vi med hjälp av sociokulturella redskap kan lära ”/…/ långt 
bortom de gränser som våra egna biologiska förutsättningar sätter upp” (s, 17). Detta 
arbete kommer att utgå från en sociokulturell syn på lärande, eftersom det är genom att 
anta detta perspektiv som det kommer att bli möjligt att upptäcka vilket lärande som blir 
möjligt i förskolans interpersonella sångsamlingar.  
 
Med stöd av vår omgivning kan vi många gånger klara av sådant som vi inte på egen 
hand skulle kunna klara av. Den ryske pedagogen Vygotsky formade på tjugotalet ett 
begrepp för detta, begreppet den proximala utvecklingszonen. Enligt Säljö (2000) ville 
Vygotsky, med detta utryck, belysa avståndet mellan vad ett barn kan klara av att göra 
själv, och vad det kan klara av att göra med hjälp av en vuxen eller ett mer erfaret barn. 
I och med stöd av andra mer erfarna människor lär sig barnet mer än de skulle ha gjort 
på egen hand och kan vid nästa tillfälle visa en större kunskap kring samma stoff. 
Vygotsky anser enligt Hagtvet (2004) att det krävs att barnet är uppmärksamt och 
motiverat och att vi stöttar individen inom ramen för dennes proximala utvecklingszon, 
för att det skall bli möjligt för en individ att lära. Sett ur undervisningsperspektiv, blir 
det enligt Hagtvet pedagogens uppgift att ”/…/ vägleda och stötta barnets utveckling 
mot självständig problemlösning - genom att gradvis överlåta mer och mer av 
problemlösningen åt barnet.” (s, 40) De sätt på vilket pedagogen stöttar och vägleder 
barnet inom dennes proximala utvecklingszon kallas enligt Hagtvet för scaffolding, eller 
mer svenskt, stöd, stöttor eller ställning. I detta arbete kommer det svenska ordet 
”stöttor” att användas. Författaren liknar scaffolding vid en byggnadsställning, som med 
sitt stöd stöttar ett bygge under uppbyggnad. En stötta kan enligt Säljö (2000) vara då 
den vuxne hjälper barnet att strukturera ett problem, gör barnet uppmärksamt på 
problemet och ”styr” barnet, genom att bryta ned uppgiften i mindre delar. Detta kan 
enligt författaren ske bland annat genom att den vuxne uppmuntrar barnet att imitera det 
han/hon gör och genom att ställa lämpliga frågor till barnet. För att en stötta skall bli 
just en stötta, krävs enligt Säljö att den anpassas till att hamna inom ramen för 
individens utvecklingszon. Enligt Hagtvet (2004) skall en bra stötta bland annat väcka 
barnets intresse, förenkla uppgiften, hålla barnet på ett rätt spår mot målet, synliggöra 
viktiga drag i problemlösningen, kontrollera frustration och minimera risker.  
 
Språk 
Enligt Wallin (1981) anser den italienske pedagogen Loris Malaguzzi att ett barn har 
hundra språk, men berövas nittionio. Ja, vad är då ett språk? Barns språk består enligt 
Jederlund (2002) av verbalt talande, men också av det mer ickeverbala talandet som till 
exempel: dans bild, form, rörelse och ljud från instrument. Enligt författaren har barn 
”ett kommunikativt flöde som borde fylla alla vuxna med avund.” (s, 19) Även i detta 
arbete ses språk som ett vidgat begrepp, även om det är viktigt att kunna skilja på det 
verbala och ickeverbala, då undersökningen endast syftar till att ta reda på vilket verbalt 
språkligt lärande som blir möjligt att lära i förskolans sångsamling.  
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Problem  
 
De stora brister som dagens skolbarn visar vad gäller läs- och skrivkunnighet, är idag ett 
stort problem. Hur kan vi då stimulera elevers språkutveckling, så att de skaffar sig en 
stabil grund på vilken läs- och skrivutvecklingen kan byggas?  
 
Min erfarenhet av att arbeta på förskolan säger mig att vi många gånger gör mycket bra 
och roliga saker med våra barn, men kanske är vi inte alltid fokuserade exakt på vad det 
är vi vill att barnen skall lära. Små barn har ju så mycket de skall utveckla, språkligt, 
motoriskt socialt etc. På förskolan är kraven stora på personalen. Vi skall stimulera alla 
dessa områden så att eleven utvecklas maximalt. Enligt Lpfö-98 skall arbetslaget 
ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin 
sociala utveckling, sin språk- och kommunikationsutveckling och sin motoriska 
utveckling, samtidigt som vi ansvarar för att verksamheten är trygg, rolig och 
meningsfull för alla enskilda individer. Jag ser här en problematik, då det blir svårt att 
hålla fokus på exakt vad jag, i till exempel en sångsamling, vill att barnen skall 
stimuleras att utveckla. Är det språket, motoriken eller kanske det sociala samspelet 
mellan individerna?  Kan vi då vi arbetar med många områden på samma gång, komma 
att tappa fokus på det vi vill att eleven skall stimuleras att lära? 
 
 

Syfte 
 
Syftet med denna studie, är att genom observationer av en förskolas sångsamlingar, 
undersöka vilket språkligt lärande som blir möjligt med fokus på språkets innehåll, 
form, och användning. Därigenom är syftet att kunna problematisera hur musicerande 
kan vara redskap för språkutveckling.  
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Teoretisk bakgrund och tidigare 
forskning 
 
 
 
För att kunna beskriva hur språklig utveckling går till, vilket är nödvändigt för att kunna 
ta reda på vilket språkligt lärande som blir möjligt i förskolans sångsamlingar, kommer 
jag att i denna teoretiska del att redogöra för hur Trevarthen (1988) och Jederlund 
(2002) ser på människans första kommunikation, protokonversationen. Jag kommer 
också att beskriva hur Söderberg (1997) och Svensson (2005) ser på barns 
språkutveckling, hur språkutvecklingens progression ser ut samt vilka förutsättningar 
författarna anser måste finnas för att barn skall utvecklas språkligt. För att förstå hur 
barn lär sig språket, krävs insikt i hur språket är uppbyggt. Jag kommer därför att 
beskriva hur språket enligt Rygvold (2001) kan delas upp i olika komponenter. Jag 
kommer även att ge en bild av de individuella skillnader som enligt Svensson (1998) 
finns då barn tillägnar sig språket samt visa hur vi vuxna enligt Westerlund (1988) och 
Jederlund (2002) kan påverka det språkliga lärandet. En del av den litteratur som ligger 
till grund för detta arbete, är skriven av människor som läst in sig i, och blivit experter 
på, vissa specifika områden. Det finns även den typ av litteratur vars författare själva 
gått in på djupet av sitt område och på egen hand undersökt aktuella forskningsområden. 
I och med detta val av olika typer av litteratur, har ett rikt utbud möjliggjorts, vilket jag 
ser som fördelaktigt då litteraturdelen i detta arbete kommer att ligga till grund för det 
analysarbete som syftar till att undersöka vilket språkligt lärande som blir möjligt i 
förskolans sångsamlingar.  
 
 

Protokonversation  
 
Trevarthen (1988) och Jederlund (2002) beskriver människans första kommunikation, 
protokonversationen, som mycket viktig. De menar att detta samspel mellan det 
nyfödda barnet och den vuxna, i de flesta fall mamman, lägger grunden för barnets 
framtida talspråk.  
 
Då nyblivna föräldrar ser sitt barn för första gången ger de, enligt Trevarthen (1988), sitt 
barn en reaktion, en stimulans. Författaren liknar denna inledande del av 
protokonversationen vid en dirigent som ger sin orkester inledande stimuli.  
 
Rhytmic and melodic features of utterances in motherese suggest that the mother is offering a leading 
puls to the infant, in much the same way as a conductor announces the beat with a particular routine 
figure of movements of his baton, sometimes after calling attention by rapping on the lecturn. (s. 16) 
 
Barnet, i likhet med en orkester, svarar omedelbart på denna stimulans genom att sända 
tillbaka ett gensvar i form av rytmiska rörelser och vokaliserade ljudyttringar som är 
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anpassade till rytmen och tonen i den vuxnes röst. En turtagning sker sedan mellan den 
vuxne och det nyfödda barnet, där små korrigeringar sker för att matchning skall ske 
mellan individerna för att nå en gemensam rytm. Enligt Trevarthen (ibid) är 
röstskiftningar och timing lika viktiga i protokonversationen som i en musikalisk duett. 
 
 

Språkutvecklingens progression  
 
Enligt Söderbergh (1997) är det nyfödda barnet mycket känsligt för hur människors 
röster låter och för visuella intryck av människors ansikten. Genom att barnet reagerar 
på de visuella och auditiva intryck som språket är uppbyggt av, visar det enligt 
författaren redan som nyfödd att han/hon är ”förbered för och inställd på, språklig 
kommunikation” (s, 14). Progressionen som följer är enligt författaren beroende av en 
djup känslomässig interaktion mellan barnet och den vuxne. Den allra första tiden, då 
barnet är mindre än ett halvår, kan han/hon enbart koncentrera sig på antingen 
interaktionen med den vuxne, eller på att subjektivt utforska omgivningen runt sig. 
Även Trevarthen (1988) och Junefelt (1997) hävdar att små barn har en mycket låg grad 
av intersubjektivitet, vilket enligt Junefelt är en förutsättning för kommunikation. 
Författaren hävdar dock att vi vuxna med vår barnanpassade kommunikation kan hjälpa 
barnen till att stegvis öka sin förmåga att dela den sociala världen vi vuxna lever i, 
eftersom den innehåller en stor grad av kommunikativ anpassning. Svensson (1998) 
beskriver barnanpassad kommunikation som ett enkelt språk där huvudord betonas, få 
ord används och där variation av satsmelodin är stor.  
 
Efter ca 6 månader sker kommunikationen mellan individerna enligt Söderbergh (1997) 
mer och mer genom förmedling av saker som barnet hanterar som exempelvis en sked 
som barnet ideligen kastar i golvet. Att kunna ge och ta emot, är enligt författaren en 
grundförutsättning för den språkliga dialogen. Först då omgivningen dras in i 
konversationen kommer barnet enligt författaren att kunna ta till sig språket på ett 
effektivt sätt, bland annat genom att den vuxne klär barnets tankar i ord. Under hela 
barnets första levnadsår tränar det sig ideligen fonetiskt för att kunna formulera de olika 
språkljuden som sedan skall sättas samman till ord och meningar. Först tränar sig barnet 
genom de smack- och sugljud som enligt författaren kan ses som föregångare till de 
olika konsonantljuden, sedan genom bland annat blås- och väsljud och skrik av olika 
tonhöjder och styrka.  Så småningom tränar sig också barnet genom ett mer jolleraktigt 
läte där han/hon kombinerar en konsonant med en efterföljande vokal som till exempel: 
ma, ma, ma, ma, ma. Undersökningar av bland annat forskaren Loekie Elbers i 
Söderbergh (1997) visar hur barn systematiskt tränar olika konsonantljud genom att 
prova ett visst artikulationssätt i olika delar av munhålan.  Då barnet är ca 10 månader 
gammalt kan det också enligt Söderberg klara av att börja med ett vokalljud, utrycka 
serier av olika vokal- och konsonantljud samt lägga språkliga betoningar vilket gör att 
barnet åstadkommer mer vuxenspråksliknande ljudsekvenser. Denna språkutvecklande 
process stöds allt mer av kroppsspråket då barnet med blickar, minspel och 
kroppsrörelser styrker det han/hon vill säga. En förutsättning för att språket skall 
utvecklas är enligt Centerheim- Jogeroth (1988) att hela barnet stimuleras. I sin bok 
Vägen till språket hävdar hon att ”språk, motorik, känslor och sinnen utvecklas växelvis 
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men ändå sida vid sida och är helt beroende av varandra” (s, 5). 
 
 
Då barnet i slutet av sitt första levnadsår införskaffat en viss språklig förståelse, brukar 
enligt Söderbergh (1997) de första riktiga orden dyka upp, de ljud som barnet kan 
konstruera blir nu till riktiga ord.  Den period som nu följer, är den period där barnet 
”samlar på sig” olika ord som för barnet är centrala och vardagliga. Då barnets 
ordförråd uppgår till ca 50 ord brukar enligt författaren de första ordkombinationerna 
komma. Tvåordsyttranden kan enligt författaren för många barn vara ett svårt steg att ta, 
då det handlar om att både kunna förmedla det innehållsmässiga och samtidigt få fram 
begreppen. 
 
Svensson (2005) lyfter fram vikten av att leka med språket. Hon menar att det är lättare 
att träna på att formulera de olika språkljuden om det finns kunskap om hur och var i 
munnen de olika språkljuden artikuleras. Ett sätt att träna språkljud och även 
munmotorik är enligt författaren att genomföra lekar där barnen på ett lustfyllt sätt 
stimuleras att artikulera. Detta kan ske genom att barnen till exempel uppmanas härma 
olika djurläten.  
 
 

Språkets uppbyggnad  
 
För att kunna undersöka vilket språkligt lärande som blir möjligt i förskolans 
sångsamlingar, är det nödvändigt att få en förståelse för hur barn tillägnar sig språket. 
Detta kräver en djup förståelse för språkets uppbyggnad.  Enligt Rygvold (2001) är 
språket ett komplext system som för att lättare förstås kan delas upp i olika 
komponenter, författaren anser dock att det är viktigt att man i praktiken kan se 
helheten, eftersom de olika delarna påverkar varandra i mycket stor utsträckning. En 
vanlig indelning är enligt författaren innehåll, form och användning, vilka är de 
kategorier denna studie fokuserar på. Dessa tre kategorier innehåller olika delar som alla 
är viktiga för språkutvecklingens helhet. Innehållsmässigt tittar vi på språkets semantik, 
om hur vi lär oss ordens innebörd och mening. Språkets formsida handlar mer om 
fonologi, om hur vi lär oss skilja på hur olika språkljud låter och om fonetik, som mer 
handlar om hur vi praktiskt formar/bildar de olika språkljuden. Även grammatiken är en 
del av språkets form. Den innehåller såväl syntax, det vill säga hur ord sätts samman till 
meningsfulla satser eller yttranden, som morfologi som mer handlar om hur vi lär oss 
om ordens uppbyggnad och böjningsmönster. Den sista kategorin är språkets 
användning. När vi undersöker denna tittar vi på hur språket brukas, vilket är beroende 
av den sociala situationen. Vi observerar i denna pragmatiska del vad som krävs för att 
en dialog skall bli möjlig. Enligt Rygvold (ibid) är initiativtagande, turtagning och 
konsten att skaffa sig uppmärksamhet exempel på viktiga färdigheter som måste kunna 
hanteras för att en dialog skall möjliggöras.  
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Hur lär sig barn tala? 
 
De tre komponenternas, innehåll, form och användning, olika delar kommer här att 
belysas för att få fram ett underlag med vilken denna studies resultat kan studeras. 
Innehåll, form och användning blir för tydlighetens skull även de centrala 
huvudrubrikerna i avsnittet nedan. Här behandlas språkets olika delar. Den första 
komponenten: innehåll, behandlar delen semantik, den andra komponenten form avser 
delarna: fonologi, fonetik, syntax och morfologi., den tredje komponenten användning 
behandlar delen pragmatik.  
 
Innehåll 
Semantik - Hur lär barn sig ords innebörd och mening? 
 
Uddén (2004) menar att barnet lär sig ordens innebörd och mening, genom att vi vuxna 
hjälper barnet att ”fånga in talspråket”, vilket vi gör genom att vi sjunger för barnet och 
samtidigt gör förtydliganden av språket via gester. Söderbergh (1997) anser att barn lär 
sig semantikens grunder genom att den vuxne, med ord och gester klär barnens tankar i 
ord. Westerlund (1988) menar att barn genom att erfara genom sina sinnen och genom 
motorisk aktivitet, utvecklar en semantisk medvetenhet. 
 
Form 
Fonologi - Hur lär barn sig att skilja på hur olika språkljud låter? 
 
Söderbergh (1997) och Westerlund (1988) anser att barn lär sig att skilja på olika 
språkljud genom att lyssna på sig självt eller någon annan när denne ger ifrån sig olika 
språkljud. Söderbergh (1997) lyfter vikten av att dessa språkljud varieras, för att 
individen därigenom skall kunna urskilja skillnader mellan de olika språkljuden. 
 
Fonetik - Hur lär sig barn att forma/bilda olika språkljud?  
 
Söderbergh (1997) anser att barn lär sig att forma/bilda olika språkljud genom att 
han/hon flitigt tränar sig på att utforma de olika artikulationssätten i munnen, detta gör 
barnet enligt författaren redan tidigt i livet genom att göra smack- sug- blås och väsljud, 
samt genom att jollra, skrika (i olika tonhöjder och styrka). Även Westerlund (1988) 
och Svensson (2005) menar att barnet lär sig forma/bilda olika språkljud genom att de 
får kunskap om var i munnen de olika språkljuden artikuleras. Svensson (ibid) menar att 
barn genom lekar där de uppmuntras härma olika djurs läten, på ett roligt och lustfyllt 
sätt får kunskap om just detta. Munmotoriska övningar av alla slag är till hjälp i detta 
avseende, då de hjälper barnet att hitta de olika ställena i munnen där språkljuden bildas. 
 
Syntax - Hur lär barn sig hur ord sätts samman till meningsfulla satser/yttranden? 
 
Syntaxen i grammatiken lär sig barn enligt Lindblom (1997) genom att de samlar på sig 
ord och begrepp som de fått förståelse för. Detta kan enligt författaren ske genom att vi 
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vuxna bemöter barnet med en rik grammatisk variation, vi bör alltså enligt författaren 
variera våra ord och meningar då vi talar till barnet, samt utmana barnet genom att ställa 
konkreta frågor som barnet lockas att svara på. Westerlund (1988) hävdar att 
modellmeningar kan vara viktiga verktyg då det handlar om att tillägna sig grammatiska 
kunskaper. Författaren anser att den vuxne genom att välja en aktivitet där barnet 
uppmuntras använda en av den vuxne förutbestämd, grammattiskt korrekt mening, kan 
stimulera barnet att lära sig hur ord kan bli till meningsfulla satser. Westerlund menar 
också att barn kan tillägna sig denna typ av kunskap genom att tillsammans med en 
vuxen sjunga olika frågesånger som innehåller upprepade frågor och/eller svar. 
 
Morfologi - Hur lär sig barn hur ord byggs upp och böjs? 
 
Den grammatiska morfologin, hur ord byggs upp och böjs, kan barn utveckla kunskap 
om genom att den vuxne i barnets närhet enligt Svensson (1998) upprepar barns försök 
till yttrande på ett morfologiskt korrekt sätt. Westerlund (1988) anser att den vuxne 
genom olika typer av språklekar stimulerar barnet att upprepade gånger säga ord som 
böjs på olika sätt kan stimulera barn till morflogisk medvetenhet. Ett exempel på detta 
är då barnet uppmuntras att säga en eller ett framför olika substantiv. 
 
Användning 
Pragmatik - Hur lär sig barn hur språket används? 
 
Enligt Rygvold (2001) lär sig barn hur vi använder språket genom att de ges möjlighet 
att öva på att hålla sig till samtalsämnet och genom att öva på turtagning. Även 
Svensson (1998) och Lindblom (1997) lyfter fram vikten av turtagning och menar att 
detta är ett mycket viktigt moment i barns pragmatiska språkutveckling.  Svensson 
(1998) hävdar också att barnet måste ges möjlighet att öva på det språkliga tempot och 
satsmelodin. Författaren betonar vikten av att man som vuxen bekräftar barnen då de 
kommer med sina frågor och funderingar. Hon lyfter fram betydelsen av barnanpassad 
kommunikation, då detta sätt att kommunicera ofta innehåller ”många frågor och 
språket återföljs med fler och tydligare gester än i det normala språket” (s.48). 
Westerlund (1988) anser att barn lär sig hur språket kan användas genom att lyssna på 
olika rytmer, tonhöjder, betoningar och styrkor. Författaren anser att detta kan göras 
genom användande av bland annat instrument som hjälper barnet att bli observant på 
olika skillnader i momenten. Författaren anser att man som vuxen bör göra barnet 
observant på de skillnader som hörs.  
 
Individuella skillnader 
Enligt Svensson (1998) finns det en mängd skillnader på hur barn lär sig språket. 
Författaren refererar till Bates, Bretherton och Snyder(1988) som sammanställt 
forskning av barns individuella skillnader vad gäller språklig utveckling. Denna 
sammanställning visar enligt Svensson (1998) att vissa barn fokuserar på verb, medan 
andra fokuserar på substantiv, i sina första försök att tala med riktiga ord. 
Sammanställningen visar också enligt författaren att vissa barn orienterar sitt tal mot 
personer, medan andra vänder sig till föremål, och att en del barn tidigt lär sig att böja 
ord och tala i utvidgade satser, medan andra barn länge nöjer sig med grundord och 
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mycket korta satser, för att långt senare i sin språkutveckling fokusera på att införskaffa 
sig denna kunskap. Enligt Svensson visar också denna sammanställning av barns 
individuella skillnader att det finns stor variation av hur noga barn är med att följa 
språkregler, variera mängd ord, uttal och sätta att utrycka sig. 
 
Vuxenpåverkan  
Westerlund (1988) anser att den vuxne har ett stort ansvar vad gäller barns 
språkinlärning och att vi till stor del kan påverka genom ett aktivt lyssnande, tydlighet i 
vår kommunikation med barnet och genom att ge barnet beröm när de till exempel 
försöker sig på att säga ett nytt ord. Jederlund (2002) skriver om vikten av att barn 
genom lustfyllt musikspråkande utvecklar en positiv kommunikativ identitet. Detta 
kommer enligt författaren på sikt att påverka barnens talspråksutveckling, eftersom 
”Positiva upplevelser i konstnärligt språkande leder till stärkt självkänsla som bär och 
motiverar verbalt språkande i andra sammanhang.” ( s,21). 
 
Vad krävs för att barn skall kunna utrycka sig verbalt? 
För att utrycka oss verbalt krävs, enligt Westerlund (1988), en rad tillämpningar. För att 
kunna bygga upp vårt ordförråd menar författaren att vi måste vara vakna och 
uppmärksamma, vi måste kunna uppfatta likheter och skillnader och vi behöver ett 
minne där vi kan lagra orden som vi lärt oss. Westerlund  menar också att för att vi skall 
kunna lyssna, vilket är ett viktigt moment i kommunikationen mellan människor, krävs 
en god koncentrationsförmåga och en auditiv skärpa. För att sedan kunna yttra oss 
verbalt, krävs enligt författaren en planering av motoriska talrörelser, att vi kan känna 
och kontrollera talorganen och att vi auditivt kan uppfatta olika ljud. 
 
Enligt Jederlund (2002) upplever och förmedlar barn ord med hela sin kropp, författaren 
anser att både barn och vuxna har två parallella kommunikationssystem, ett verbalt och 
ett ickeverbalt. Det verbala är det talade och tecknade språket, medan det icke-verbala 
är utryck de förmedlar via exempelvis kroppsspråk och tonspråk. De båda systemen är 
nära knutna till varandra och ger så att säga näring åt varandra. Jederlund anser att det 
finns en rik mängd icke-verbala signaler i talat språk, han anser att vi kan tydligt se hur 
verbalt språk är starkt beroende av icke-verbala utryck då vi till exempel skall utrycka 
starka känslor. Vi har också enligt författaren en medfödd förmåga att översätta intryck 
vi får och sådant vi vill utrycka, mellan de olika språkkanalerna. Den starka påverkan de 
olika språkkanalerna har på varandra, har enligt författaren med hjärnfunktionernas 
organisation att göra eftersom alla de delar av hjärnan som hanterar förspråkliga 
processer som exempelvis känslor, minnen och associationer är stimulerade och aktiva 
oavsett vilken språkkanal vi väljer att använda. Enligt författaren är det icke-verbala 
kommunikationssystemets språkliga koder mycket likt musikspråkets koder. Författaren 
anser att vi genom att låta barn arbeta aktivt på ett rytmiskt sätt med ord, hjälper dem att 
upptäcka ordens struktur.  
 
Sammanfattning av teoridelen 
I denna teoridel har jag behandlat den för människans språkutveckling, viktiga 
protokonversationen, vilken är den första kommunikationen vi människor har med vår 
omgivning. Protokonversationen är ett samspel mellan det nyfödda barnet och den 
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vuxne, som grundar sig i en strävan efter att nå en gemensam rytm. Trevarthen (1988) 
ser ett musikaliskt samband och liknar denna protokonversation vid en dirigent som ger 
sin orkester en inledande stimuli. Teoridelen behandlar även den för kommunikationen 
viktiga intersubjektiviteten, som hos små barn är mycket låg och att vi vuxna med hjälp 
av barnanpassad kommunikation, vars språk är enkelt och där satsmelodin är stor, kan 
stimulera barn att öka sin förmåga att dela den sociala vuxenvärlden, där kravet på 
intersubjektivitet är stor. Det ges också en noggrann beskrivning av hur barn lär sig sitt 
språk, från de första smack- och sugljud, som är det första steget mot fonetisk 
medvetenhet, till det mycket svåra steg då de tvåordsyttranden görs, som kräver 
kunskap i att både förmedla det innehållsmässiga och samtidigt få fram begreppen. De 
grundförutsättningar som språket kräver, bland annat att hela barnet stimuleras beskrivs, 
liksom vikten av att barn får leka med språket. 
 
I denna del av arbetet, tas även upp att språket är komplext och lättare kan förstås 
genom uppdelning i komponenterna: innehåll, form och användning, samt att dessa 
komponenter innehåller delarna: semantik, fonologi, fonetik, syntax, morfologi och 
pragmatik, som alla är viktiga för språkutvecklingens helhet. Frågan hur barn lär sig 
tala, är central och riktas mot komponenternas olika delar för att därigenom besvaras. 
De individuella skillnader som finns, exempelvis olika områden barn väljer att fokusera 
mot då de lär sig språket, lyfts fram samt det ansvar vi vuxna har och den påverkan vi 
kan åstadkomma vad gäller barns språkliga lärande.  
 
För att barn skall lära semantik har nämnts att de enligt Uddén och Söderbergh (1997) 
bör få sina tankar klädda i ord, genom att vi vuxna pratar/sjunger och gestikulerar för 
dem. Det har också nämnts att barn enligt Westerlund (1988) lär semantik genom att de 
får erfara omgivningen genom sina sinnen. För att de skall lära sig fonologi krävs enligt 
Söderbergh (1997) och Westerlund (1988) att de får möjlighet att lyssna på när någon 
ger ifrån sig olika typer av språkljud. Det har tagits upp att det enligt Söderbergh (1997) 
krävs att barn får möjlighet att själva öva på att forma/bilda olika språkljud för att de 
skall lära sig fonetik, samt att de enligt Svensson (2005) kan få kunskap om var i 
munnen de olika språkljuden bildas genom att till exempel härma olika djurläten. För att 
barn skall lära syntax, har nämnts att de enligt Lindblom (1997) bör få möjlighet att 
samla på sig ord. Westerlund (1988) anser att de bör få arbeta med modellmeningar 
samt sjunga olika typer av frågesånger för att den språkliga syntaxen skall stimuleras. 
Det har också påtalats att barn enligt Svensson (1998) lär sig språkets morfologi genom 
att en vuxen upprepar barnets försök till yttranden på ett morfologiskt korrekt sätt och 
de enligt Westerlund (1988) lär sig detta genom språklekar där den vuxne stimulerar 
barnet att upprepade gånger säga ord som böjs på olika sätt. Det har också lyfts fram att 
Rygvold (2001) anser att barn genom att öva sig på att hålla sig till samtalsämnet och 
öva turtagning lär sig språkets pragmatik samt att barn blir pragmatiskt medvetna 
genom att lyssna på olika rytmer, tonhöjder, betoningar och styrkor vilket de enligt 
Westerlund (1988) kan få möjlighet till via till exempel instrumentspelande. 
 
Den barnanpassade kommunikationen har också lyfts fram vilken enligt Svensson 
(1998) är mycket lämpad i och med dess rika gestikuleringar och frågeyttranden. 
Beskrivningar har getts av individuella skillnader som enligt Svensson (1998) finns då 
barn tillägnar sig språket, det har även getts beskrivningar kring hur vi vuxna, enligt 
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Westerlund (1988) och Jederlund (2002) kan påverka det språkliga lärandet bland annat 
genom att stötta barnet genom att ge det beröm, vara aktivt lyssnande, tydliga i vår 
kommunikation och genom att hjälpa barnen utveckla en positiv kommunikativ 
identitet, via bland annat ett lustfyllt musikspråkande. I teoridelen har också frågan om 
vad som krävs för att barn verbalt skall kunna utrycka sig, tagits upp. Såväl 
förberedelser, som att kunna lyssna mycket noggrant för att ta till sig ord, som konkreta 
handlingar, där kroppsspråk och kontroll över talorganen, har lyfts fram som mycket 
viktiga för att barn skall kunna utrycka sig verbalt.  
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Metod 
 
 
 
I denna del av arbetet beskrivs val av metod, urval av undersökningsgrupp, hur 
undersökningen genomfördes och hur den analyserades. Här tas även undersökningens 
etiska aspekter och dess trovärdighet upp. 
 
 

Metodval 
 
För att i denna studie gå in på djupet och ta reda på vilket språkligt lärande som blir 
möjligt under förskolans sångsamlingar, har jag genomfört kvalitativa observationer av 
sångsamlingar på en svensk förskola. Enligt Bell (2000) är målet med att anta ett 
kvalitativt perspektiv då man undersöker någonting, att få mer insikt i ämnet. Jag valde 
att videofilma sångsamlingarna eftersom fördelarna med att filma vägde tungt då det 
gällde möjligheten att få ett fullvärdigt resultat. Då det ur ett sociokulturellt perspektiv 
är viktigt att fånga interaktionen mellan människor sågs videoinspelning som ett 
ypperligt verktyg då fördelen med att filma och inte enbart fånga upp ljud via en 
bandspelare, var att jag även kunde fånga upp gester och kroppsspråk. Jag behövde inte 
heller minnas de situationer som uppstod, utan kunde i lugn och ro gå igenom de 
konkreta händelserna om och om igen. En annan fördel var att jag inte heller behövde 
koncentrera mig på att hinna skriva ned händelserna (löpande protokoll) vilket enligt 
Rubinstein och Wesén (1986) är en tidskrävande metod med vilken man lätt kan tappa 
bort helheten i situationen.  
 
Studien genomfördes på en vanlig svensk förskola, barnen som medverkade i 
undersökningen var 1-3 år gamla. Anledningen till att jag valde denna låga ålder är att 
jag anser att grunden för språkutvecklingen läggs tidigt. Enligt Jederlund (2002) visar 
dagens forskning att människans hjärna är som mest formbar och utvecklingsbar under 
de två, tre första åren. Tre av pedagogerna som arbetade på avdelningen var med i 
undersökningen, detta urval av pedagoger kom sig av vad som var mest passande för 
verksamheten. 
 
Observationerna av sångsamlingarna, som genomfördes med hjälp av videofilmning, 
fokuserades på en och samma barngrupps sångsamlingar. Samlingarna observerades vid 
tre tillfällen. Jag deltog inte själv i samlingarna eftersom jag ville påverka 
händelseförloppet i så liten utsträckning som möjligt. Jag insåg dock att det fanns stor 
risk att barn och pedagoger i viss utsträckning ändå skulle påverkas av filmkameran och 
av min närvaro. 
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Genomförande  
 
För att minimera riskerna av onödiga ”tabbar” i form av praktiska problem så som till 
exempel videofilmning i felaktiga vinklar, skedde först en provfilmning, denna 
analyserades och en liten justering av ljudvolymen gjordes, därmed förhindrades att 
ljudupptagningen under de ”riktiga” observationerna skulle bli för låg. De videofilmade 
observationerna (och provvideofilmningen) skedde i samma rum för att miljön inte 
skulle vara föränderlig och på så sätt påverka resultatet.  I god tid före varje 
sångsamling var jag på plats och riggade upp min utrustning, detta för att barnen skulle 
få tid att bekanta sig med mig och utrustningen och på så sätt minimera risken att vi var 
ett störande moment under de kommande sångsamlingarna. Då pedagogen samlade 
barnen i ”gropen” (den gropliknande madrass där barnen brukar samlas för samlingar av 
olika slag) startade jag bandet som fick rulla under hela sångsamlingen. Vid enstaka fall 
då jag ansåg det relevant zoomades vissa händelser in för att möjliggöra en detaljerad 
analys. 
 
 

Analys 
 
Jag började med att titta igenom videoklippen, som alla var olika långa (mellan ca.10- 
30 min). Genom att jag hade videofilmat sångsamlingarna hade jag möjlighet att 
grundligt studera vad som sker i interaktionen mellan individerna som närvarade. Jag 
skrev i detalj ned vad som sades på den första filmen. Detta visade sig vara mycket 
tidskrävande och det blev ganska rörigt. Jag övergick då till att titta mycket noggrant på 
filmen i hopp om att kunna urskilja möjligheter till språkligt lärande. Det jag letade efter 
var hur barn, enligt den litteratur teoridelen behandlar, lär sig språket, sett ur ett 
helhetsperspektiv. Det var i detta skede mycket svårt att precisera vilket lärande som var 
möjligt, eftersom jag inte riktigt visste vad jag skulle leta efter. Jag återgick till att utöka 
litteraturdelen för att mer exakt ta reda på vad jag skulle leta efter i videoklippen. Jag 
fann att språket är mycket komplext och att man kan dela upp det i olika delar för att 
förstå det bättre. Jag delade upp språket i dess innehåll, form och användning och fick 
då mer exakt reda på att jag skulle leta efter möjligheter till att lära: semantik, fonologi, 
fonetik syntax, morfologi samt pragmatik. Jag återvände till att titta på mina videoklipp 
och letade nu efter vilket språkligt lärande som blev möjligt sett ur ett perspektiv som 
mer riktade sig till språkets specifika delar. Jag fokuserade även på de att hitta den 
scaffolding, de stöttor, som pedagogerna erbjöd barnen. Då jag fann det jag ansåg 
relevant för min studie, transkriberade jag materialet, genom att jag ordagrant skrev ned 
vad jag såg och hörde. Jag noterade såväl det verbala som det kroppsliga språkandet och 
noterade alla händelser i skeendet. Jag relaterade det jag såg på videoklippen till vad 
litteraturen säger om hur barn lär sig talspråket, och kunde på så sätt urskilja vilket 
språkligt lärande som var möjligt för barnen att tillägna sig.  
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Forskningsetik och trovärdighet 
 
För att få så mycket gensvar som möjligt då jag var ute och samlade in mitt material, 
ansåg jag att det var viktigt att de människor som direkt och indirekt berördes av mitt 
arbete blev informerade om vem jag är och varför jag var där. Av etiska skäl bör 
forskaren enligt Stukát (2005) delge deltagarna sitt forskningsområde. Rektorn på 
skolan var givetvis kontaktad och hade gett sitt medgivande. Ett godkännande av 
föräldrarna om att deras barn fick filmas samlades in innan arbetet tog sin början. Jag 
var observant på den inställning barnen på avdelningen hade till att medverka i studien. 
Om det hade funnits barn som utryckt att de inte ville vara med på sångsamlingen och 
bli filmade hade dessa barn inte behövt delta i undersökningen, dels för att ett litet barn 
med en negativt inställd attityd eventuellt skulle ha kunnat riskera att störa 
inspelningens ljudupptagning med ett högljutt gråtande, men framförallt för att det vore 
oetiskt att tvinga någon att delta i studien. 
 
Jag anser också att det är av största vikt att de som observeras och videofilmas förblir 
anonyma, varför jag i arbetet använder mig av fiktiva namn på såväl avdelning, barn 
som pedagoger. Det material jag samlade in i form av videofilmer kommer efter att 
arbetet avslutats att förstöras, detta för att anonymiteten skall säkras.  
 
Den påverkan jag befarade att jag själv skulle ha på undersökningen genom min närvaro 
under videoinspelningarna, anser jag blev minimal. Barnen och pedagogerna vande sig 
vid mig och min filmkamera redan efter en kort stunds filmning. Provvideofilmningen 
och det faktum att jag tillbringade en stund på avdelningen inför varje filmning kan 
också ha bidragit till den minimala påverkan. Validiteten av arbetet anser jag vara 
relativt hög, eftersom undersökningen gjordes i en för barn och pedagoger känd miljö, 
där sångsamling inte var något främmande inslag. Jag inser dock att de resultat jag fann 
är tolkat utifrån den litteratur som jag ansåg var av betydelse för arbetet och att jag 
därigenom i viss mån har påverkat resultatet.  
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Resultat 
 
 
 
I denna del av arbetet, kommer först en lägesbeskrivning av den förskola som 
undersökningen gjordes på. En kort beskrivning följer sedan beträffande de 
sångsamlingar som undersökts för att ge läsaren insyn i den undersökning som ligger till 
grund för det resultat som i slutet av denna del kommer att redovisas i form av olika 
kategorier. 
 
 

Lägesbeskrivning 
 
Den förskola som undersökts är en liten förskola i utkanten av en svensk småstad. 
Barnen på avdelningen är mellan 1-3 år gamla och det arbetar fyra pedagoger där. 
Miljön var mycket lämpad att videofilma i då avdelningen består av ett enda stort rum, 
med högt i tak och gott om utrymme. Mitt i rummet finns ”gropen”, (en gropliknande 
madrass) där barnen brukar samlas för samlingar av olika slag. Jag kommer i detta 
avsnitt visa på vad pedagogerna gör och hur barnen svarar på detta i hopp om att finna 
vilket språkligt lärande som blir möjligt i förskolans sångsamlingar, men först en kort 
beskrivning om vad de olika samlingarna behandlar.  
 
Den första samlingen var en sångsamling på ca 10 min där sex barn och två pedagoger 
samtalade om vilka djur som kan finnas på en bondgård. En av pedagogerna hade med 
sig en burk som innehöll olika djur som är vanliga på bondgårdar. Hon spelade på en 
gitarr och de sjung sedan sången Jag bor på en bondgård en liten hund jag är. 
 
Vid den andra sångsamlingen var två pedagoger och sju barn samlade i gropen, de sjöng 
sångerna Ormen Kurt, Jag öppnar fönstret och tittar ut, Nu ska vi vinka och jag klappar 
mig på axlarna när jag har gjort nå´t bra. En av pedagogerna spelar på gitarren under 
de tre sista sångerna och då de sjunger om ormen Kurt finns en konkret leksaksorm med 
i samlingen. Samlingen tog ca 20 min. 
 
Den tredje samlingen var en instrumentsamlig som varade ca 25 min. Det var åtta barn 
och två pedagoger som satt i ”gropen” Pedagogerna hade förutom en gitarr också en 
korg med sig, i korgen fanns äggmarackas, musikpinnar, en liten handtrumma och en 
kråka (liten handdocka som pratade med barnen och som fick spela på trumman) 
Barnen fick möjlighet att spela på instrumenten och de sjöng sångerna: Nu ska vi spela 
på trumman, (barnen fick i tur och ordning slå på trumman) Vattendroppar plopp, 
plopp, plopp, (barnen fick välja äggmarackas eller pinnar att spela på) Här sitter jag och 
spelar (barnen fick spela vidare på sina instrument).  
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Studiens resultat  
 
Resultatet av vilket språkligt lärande som blir möjligt i förskolans sångsamlingar 
kommer här att redovisas i olika kategorier. De kategorier som visas är baserade på 
språkets tre olika komponenter: innehåll, form, och användning. För att med tydlighet 
kunna redogöra för de olika kategorierna redogörs de specifika områden, som dessa 
kategorier är uppbyggda av med hjälp av underkategorierna: semantik (då innehållet 
behandlas), fonologi, fonetik, syntax och morfologi (då formen behandlas) samt 
pragmatik (då användningen behandlas.) För att skilja på vad någon säger eller sjunger 
då jag redovisar mitt resultat, har jag för tydlighetens skull valt att kursivera det som 
sjungs. 
 
Innehåll 
I den här kategorin fokuseras semantiken, alltså ords innebörd och mening.  
 
I litteraturen har framträtt några viktiga företeelser för att man skall kunna lära sig 
semantik, ords innebörd och mening. Uddén (2004) och Söderbergh (1997) menar att 
gester är viktiga inslag i detta lärande, Söderbergh (ibid) lyfter även fram vikten av att 
vi vuxna klär barnets tankar i ord. Westerlund (1988) menar att barn lär semantik 
genom att erfara via sina sinnen.   
 
Semantik 
 
Excerpt 1 
I följande sånger uppmuntras barnen att göra de olika gesterna som hör till respektive 
sång. 
 
1 Pedagogen: är ni lite pigga? Ska vi ta en annan sång? Vi kan ta den 
här! Nu ska vi… 
2 Pedagogen: stå upp!(börjar spela och sjunga)Nu ska vi vinka, vinka, 
vinka. 
3 Barnen(hoppar och vinkar med sina händer).  
4 Pedagogen: Nu ska vi vinka, vinka, vinka, nu ska vi vinka, vinka, 
vinka, tills man säger stopp!(pedagogen slutar spela.) 
5 (Barnen slutar hoppa.)  
6(Den pedagog som inte spelar gör ett tydligt stopptecken.) 

 
De avslutar denna sång efter att ha sjungit ytterligare några verser och pedagogen tar 
sedan fram ett sångkort som hon visar för barnen. 
 
7 Pedagog: vad ska vi sjunga nu? 
8 Barn: öppna fönstej! 
9 Pedagog: ska vi öppna fönster ja! Hur gör vi med fingrarna då? 
(börjar spela på gitarren.) 
10 Pedagoger och barn sjunger: jag öppnar fönstret och tittar ut, hej 
vädret, här är jag. Det är… 
11 Pedagog:(Den pedagog som inte spelar gör tydliga gester då de 
sjunger.) 
12 Barnen: (vissa av barnen gör enbart rörelserna, vissa sjunger 
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enbart vissa ord i texten, ett barn sitter tyst och stilla och 
observerar enbart och en del klarar att både sjunga och göra gester.) 
13 Pedagogen( gör en paus med gitarren och sången tystnar.)  
14 Pedagogen: Men vad är det för väder då? 
15 Barnen (tittar ut genom sitt eget riktiga fönster.) 
16 Barn: soligt!  
17 Pedagog: Hur gör man solen då? Kommer ni ihåg det? Det var så 
va!(visar hur man gestikulerar en sol med sina händer.) 
18 Pedagog: kan ni göra så?  (sången fortsätter.)  
19 Pedagog och vissa barn(gör solen som gest)soligt i dag. 

 
Excerptet visar att det ges möjlighet att lära sig om semantik, ords innebörd och mening, 
med hjälp av de enligt Söderbergh (1997) viktiga gesterna. Exempel på detta är då 
barnen vid flera tillfällen på eget initiativ eller på uppmaning av pedagogen gör gester 
som förknippas med de olika begreppen som de sjunger om. (tur 3, 12 och 19)Excerpten 
ovan visar även att pedagogen använder sig av stöttor i form av gester då de sjunger 
sången. (tur 11 och 17).  
 
.  
 
 
Excerpt 2 
I denna sångsamling kommer barnen med förslag på vilka djur som kan finnas på en 
bondgård, pedagogen bekräftar det barnet säger genom att upprepa.  
 
1 Barn: å!  
2 Pedagogerna: (pedagogerna har svårt att uppfatta vilket djur han 
menar, de riktar sin uppmärksamhet mot honom och den pedagog som leder 
samlingen frågar) 
3 Pedagog: Vad sa du H? 
4 Barnet (Upprepar högre och mer koncentrerat): hå!  
5 Pedagog: (Pedagogerna förstår nu barnet.) 
6 Pedagog: Får! (nickar mot barnet)  
7 Barnet: (lyser upp och nickar med huvudet.) 

 
Excerptet visar att det ges möjlighet att lära sig semantik i förskolans sångsamling, 
eftersom pedagogerna klär barnets tankar med ord, vilket enligt Söderbergh (1997) är 
mycket viktigt då barn skall lära sig semantikens grunder. I excerptet ovan ser vi tydligt 
att barnen ges möjlighet att lära detta, då en pedagog tolkar ett barn som yttrar ”å” och 
”hå” och då menar ordet får. Jag tolkar det som att pedagogen förstår barnets yttrande 
korrekt eftersom pojken lyser upp och nickar, vilket kan uppfattas som att pedagogen 
förstått att han tänkte på ett får då han ville men inte fullt ut verbalt kunde uttrycka att 
detta djur också kan finnas på en bondgård. 
 
 
Excerpt 3 
Pedagogen förklarar att de skall lyssna och försöka höra vilka djur som finns i burken.  
 
1 Pedagog: vov, vov, (lyfter på locket och ger samtidigt ifrån sig ett 
ljud av en hund.) 
2 Pedagogen: Vad var det? 
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3 Barnen: En hund! 
4 Pedagogen (tar upp hunden) 

 
Pedagogen uppmanar barnen återigen att lyssna efter ljud i burken genom att säga 
 
5 Pedagog: Nu skall vi se om det är någon mer som är hungrig här? 
(lyfter lite försiktigt på locket)  
6 Pedagog: gnägg, gnägg (låter som en häst) 
7 Barn: En häst!” 
 
Det blir också möjligt för barnen att lära semantik, ords innebörd och mening, via sina 
sinnen, detta blir tydligt eftersom barnen uppmuntras att lyssna efter vilket djur som kan 
finnas i burken. Enligt Westerlund (1988) utvecklar barn en semantisk medvetenhet 
genom att de erfar via sina sinnen. Barnen ges möjlighet att höra hur djur låter, då 
pedagogen ger ifrån sig specifika djurläten, se excerpten ovan (tur1 och 6). De får också 
möjlighet att se vilka djur som förknippas med de specifika djurlätena i och med att 
pedagogen har en konkret liten hund, häst osv  som hon ställer fram så att barnen kan se 
medan de sjunger om och låter som, det aktuella djuret. 
 
Form  
Denna kategori har flera underrubriker, den lyfter fram fonologi, vilket handlar om hur 
olika språkljud låter, fonetik, hur vi formar/bildar dessa språkljud, den mer grammatiska 
syntaxen, som handlar om hur ord sätts samman till meningsfulla satser/yttranden och 
slutligen morfologin, alltså hur ord byggs upp och böjs.  
 
Fonologi  
För att barn skall lära sig fonologi, hur olika språkljud låter, krävs enligt Söderbergh 
(1997) och Westerlund (1988) att de får möjlighet att lyssna på när de själva eller någon 
annan ger ifrån sig olika typer av språkljud. 
 
Excerpt 4 
Barn och pedagoger sjunger om fåret som bor på en bondgård, efter ett kort avbrott 
besvarar barnet pedagogens fråga om hur fåret låter. 
 
1 Barn: Bäää! 
2 Pedagog: (nickar) 
3 Barn och pedagoger sjunger: Jag bor på en bondgård ett litet får jag 
är och när jag är hungrig så låter jag så här bäää!( ger ifrån sig 
bräkande ljud) 

 
Nu är det nästa barns tur att ta ett djur ur lådan, barnet får upp ett djur. 
 
4 Barn: jag fick ett sån´t! 
5 Pedagog: och vad é de då?  
6 Barn:(ett av de andra barnen) ett får!  
7 Barn:(tittar på det andra barnet) nej! Det äj inget fåj! 
8 Pedagog: (riktar en fråga till barnen):är det en getabock eller? 
9 Barn ja! Bock! 
10 Pedagog: hur låter den då? Hur låter getabocken? 
(---) 
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11 Pedagog: den låter ju som fåret, fast bööö(ger ifrån sig ett mörkt 
bräkande ljud), kan ni göra så? 
12 Barn: Böö(ger ifrån sig ett mörkt bräkande) 
 

En rik variation av olika språkljud möjliggör enligt Söderbergh (1997) för barn att 
urskilja språkljudens likheter och olikheter vilket enligt författaren krävs för att 
fonologiskt lärande skall till. Excerptet visar att det på förskolans sångsamlig går att lära 
om språkets fonologi, hur språkljuden låter, eftersom barnen får höra variationer av 
språkljud vilket vi kan se i excerptet ovan (tur 1,3,11 och 12). Vi kan också se att 
pedagogerna även i detta nedslag använder sig av stöttor i och med att de uppmuntrar 
barnen att imitera och genom att de ställer relevanta frågor till barnen ( tur 5, 8 och 10) 
med vilka de vägleder dem genom problemet som uppstod kring det obekanta djuret. 
 
 
Fonetik 
För att barn skall lära sig fonetik, hur de olika språkljuden bildas, krävs enligt 
Söderbergh (1997) att de får möjlighet att själva öva på att forma/bilda olika språkljud. 
 
Excerpt 5 
Barnen uppmuntras härma olika djurläten.  
 
1 Pedagog: ska vi sjunga om hunden nu då? Hur låter den nu då? (börjar 
spela på gitarren.) 
2 Barn : Vof,vof,vof,vof  (gör ljudet av en hund.) 
 

De sjunger färdigt versen och kommer sedan in på nästa vers som handlar om en häst. 
 
3 Pedagog: Hur låter hästen nu då?   
4 Barn: Ihäää, (gör ljud efter förmåga och efter hur de tror att 
hästen låter) 
5 Barn :Hää (gör ljud efter förmåga och efter hur de tror att hästen 
låter) 

 
Jag kan se att barnen ges möjlighet att lära språkets fonetik, öva på hur och var de olika 
ljuden bildas, detta blir tydligt i och med att de uppmuntras härma olika djurläten, (tur 
2,4 och 5) Svensson (2005) menar att barn genom att utöva lekar där de uppmuntras 
härma olika djurs läten, på ett roligt och lustfyllt sätt får kunskap om just detta. 
 
Syntax 
För att barn skall lära sig språkets syntax, hur ord sätts samman till meningsfulla 
satser/yttranden, krävs enligt Lindblom (1997), att de får möjlighet att samla på sig ord. 
Westerlund (1988) menar att barn bör få möjlighet att arbeta med modellmeningar samt 
sjunga olika typer av frågesånger, för att de skall utveckla syntaxisk medvetenhet.  
 
Excerpt 6 
De sjunger (en av pedagogerna spelar på gitarren) sången jag klappar mig på axlarna 
när jag har gjort nåt bra, jag klappar mig på magen när jag är mätt och gla, jag 
klappar mig på huvet när jag har varit snäll, jag klappar mig på rumpan både morgon, 
middag, kväll. De sjunger sången flera gånger och det går fortare och fortare för varje 



  21 

gång.  
 
1 Pedagog: Nu gör vi lite fortare,(sjunger och spelar medan barnen gör 
rörelserna.) 
2 Pedagog: nu ska vi göra raketfort! Vet ni hur man gör det? Så här, 
vipp!(gör ett snabbt läte och rycker lite med kroppen.) 
3 Pedagog: Räserfort kan man säga också, (sjunger och spelar medan 
barnen gör rörelserna så snabbt de kan två av barnen observerar 
enbart.)  
4 Barn: Det gick ketsnabbt! (barnet viftar och vevar med armarna) 
5 Pedagog: (tittar på barnet):Det gick raketsnabbt ja! (pekar med 
fingret rakt upp i taket, som en raket) 
6 Pedagog: sipp! Upp till himmelen! 

 
En variation av ord och meningar finns i samlingarna, vilket innebär att barnen får 
möjlighet att ”samla på sig ord”, vilket enligt Lindblom (1997) menar är nödvändigt för 
att barn skall lära sig syntax. Excerptet ovan ger en bild av att det finns en variation av 
ord i förskolans sångsamling, då ordet raketfort varieras, (tur 2, 3 och 5)  
 
Excerpt 7 
Pedagogen ställer inför varje ny vers frågor till barnen. 
 
1 Pedagog: Ska vi sjunga om hunden nu då? Hur låter den nu då? 
 

Vid nästa vers  
 
2 Pedagog: Hur låter hästen nu då? 
 

Vid nästa vers 
 
3 Pedagog : Vad säger hönan då? 

 
Jag kan se att det ges möjlighet att lära hur ord sätts samman till meningsfulla 
satser/yttranden, eftersom det finns gott om återkommande frågor i samlingen, vilket 
Westerlund (1988) anser betydelsefullt i arbetet med att tillägna sig språkets syntax. 
Excerpten ovan visar hur dessa frågor kan se ut, (tur 1,2 och 3) 
 
 
 
Morfologi 
Barn lär sig enligt Svensson (1998) språkets morfologi, hur ord byggs upp och böjs, 
genom att en vuxen upprepar barnets försök till yttranden på ett morfologiskt korrekt 
sätt och enligt Westerlund (1988) genom språklekar där den vuxne stimulerar barnet att 
upprepade gånger säga ord som böjs på olika sätt. 
 
Excerpt 8 
Pedagogen och barnen diskuterar vilka djur som kan finnas på en bondgård.  
 
1 Barn: å! 
(---)  
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2 Pedagogerna (har svårt att uppfatta vilket djur han menar, de riktar 
sin uppmärksamhet mot honom och den pedagog som leder samlingen 
frågar) 
3 Pedagog: Vad sa du H? 
4 Barn: hå! (Upprepar högre och mer koncentrerat.) 
5 Pedagog: Får! (Nickar mot barnet.)  
6 Barn: (Lyser upp och nickar med huvudet.) 

 
Vid ett annat tillfälle skall sångsamlingen just börja, pedagogen börjar spela på gitarren 
för att höra in sig, ett av barnen hör ljudet och konstaterar… 
 
7 Barn: gotaj! 
8 Pedagogen(tittar på barnet)och säger: ja, gitarr ja! kan du säga 
gitarr nu E! 
 

Ytterligare ett tillfälle ges där pedagogerna upprepar barnens yttranden, barn och 
pedagoger sjunger om ormen Kurt som har vita prickar och hoppar när han hickar, 
Ormen hoppar till ett barn som får lyssna efter vad ormen säger till henne. 
 
9 Barn: Han vill äta fjukt! 
10 Pedagog: Vill han äta frukt! (B och P skrattar tillsammans) 
 
I excerpten ovan kan vi se att barnen får möjlighet utveckla morfologiska kunskaper, 
hur ord byggs upp, genom att den vuxne upprepar barnets försök till yttrande på ett 
morfologiskt riktigt sätt, (tur 5, 8 och 10) vilket enligt Svensson (1998) är en utmärkt 
metod i arbetet med att lära barn hur ord byggs upp. 
 
Excerpt 9 
Då de sjunger om djuren på bondgården, sjungs det om en hund, men även om ett får. 
 
1 Barn och pedagoger sjunger: Jag bor på en bondgård en liten hund jag 
är, och när jag är hungrig så låter jag så här, voff, voff, voff, 
voff(låter som en hund). 
 

I nästa vers  
 
2 Barn och pedagoger sjunger: Jag bor på en bondgård ett litet får jag 
är, och när jag är hungrig så låter jag så här bäää! 

 
Vi kan se att det finns möjlighet att utveckla morfologisk medvetenhet, kunskapen om 
hur ord byggs upp och böjs, eftersom den stöttande modellmeningen ”jag bor på en 
bondgård” avslutas med en variation av en eller ett beroende av vilket djur det sjungs 
om, vilket excerpten ovan visar (tur1 och 2). Enligt Westerlund (1988) stimulerar olika 
språklekar där barnet upprepade gånger får möjlighet att sätta tillexempel en eller ett 
framför olika substantiv till morflogisk medvetenhet.  
 
Användning 
Den sista kategorin är språkets användning, här blir pragmatiken, hur vi använder 
språket, den kategori som behandlas.  
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Pragmatiken 
Genom att öva sig på att hålla sig till samtalsämnet och öva turtagning lär sig barn enligt 
Rygvold (2001) språkets pragmatik. Westerlund (1988) hävdar att barn lär sig hur 
språket används genom att lyssna på olika rytmer, tonhöjder, betoningar och styrkor 
vilket de kan få möjlighet till via till exempel instrumentspelande. För att utveckla barns 
pragmatiska medvetenhet menar Svensson (1998) att barnanpassad kommunikation, 
med dess rika gestikuleringar och frågeyttranden är ypperliga metoder. 

 
Excerpt 10 
Barn och pedagoger spelar på äggmaracas och pinnar medan pedagogen sjunger.. 
 
1Pedagogen sjunger: vattendroppar plopp, plopp, plopp, plopp faller i 
min kopp, kopp, kopp, kopp(spelar på ett par pinnar i takt med sångens 
rytmiska melodi). 
2 Barn: (spelar på sina instrument.)  
3 Pedagog sjunger: regnet bara öser ned å det regnar mer och mer( här 
ökar rytmen i sången och pedagogen och barnen försöker hänga med och 
spela i samma tempo.) 
 

De lägger nu ifrån sig äggmaracas och pinnar för att istället spela på en liten 
handtrumma, som skickas mellan individerna i samlingen. 
 
4 Pedagog: (slår rytmiskt på trumman.) 
5 Pedagog sjunger: (i takt med musiken)Nu ska vi spela på trumman och 
vi spelar medan vi sjunger så här goda, goda hur mår du i da, jag 
hoppas du mår bra. Och så skickar vi trumman till I, hon spelar medan 
vi sjunger så här … 
6 Barn: (spelar på trumman, hon slår hårt på den och har en snabbare 
rytm än vad pedagogen hade.)  

 
Att barnen får möjlighet att höra olika rytmer ser vi i sången Vattendroppar plopp, 
,plopp,  plopp , rytmen ökar mer och mer ju mer det ”regnar”  (tur 1,3) och i sången Nu 
ska vi spela på trumman, är barnens rytm betydligt snabbare än pedagogens (tur, 4 och 
6). Westerlund (1988) anser att barn lär sig hur språket kan användas genom att lyssna 
på olika rytmer, exempelvis då de spelar på olika instrument.  
 
Excerpt 11 
 
De sjunger nu sången: Här sitter jag och spelar, pedagogen spelar på sin gitarr. 
 
1 Pedagog sjunger: Här sitter jag och spelar, här sitter jag och 
spelar, här sitter jag och spelar, hela dagen låång samma gamla såång  
2 Pedagog säger: nu blir det ljust,lågt då!  
3 Pedagog sjunger: Aaaaa, aaaa, aaaaa, aaaa (pedagogen höjer en tonart 
för varje aaaa, några av barnen hänger på mot slutet då det låter 
högt.) 

 
I excerpten ovan ser vi att barnen får möjlighet att höra olika tonhöjder (tur 3), vilket 
enligt Westerlund (1988) är viktigt för att man skall lära sig hur språket används. Vi kan 
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även se att pedagogen stöttar barnen genom att hon poängterar att det händer någonting 
i låten då hon säger ”nu blir det ljust/långt då!” (tur 2) vilket kan göra att barnen blir 
observanta på att det är olika tonhöjder, vilket Westerlund (1988) anser är viktigt, för att 
de skall skaffa sig pragmatisk medvetenhet. 
 
 
Excerpt 12 
Barnen sjunger nu om ormen Kurt med vita prickar, ormen hoppar i tur och ordning från 
barn till barn medan de sjunger. 
 
1 Pedagoger och barn sjunger: Jag har en orm med vita prickar, jag har 
en orm med vita prickar, han heter Kurt, han heter Kurt, och han 
hoppar när han hickar. 
2 Pedagog (”hoppar” iväg Ormen Kurt till ett av barnen.) 
 

Barnet håller Ormen Kurt, lyssnar efter vad den ”säger” och kastar sedan tillbaka 
honom till pedagogen. 
 
3 Pedagoger och barn sjunger: Jag har en orm med vita prickar, jag har 
en orm med vita prickar, han heter Kurt, han heter Kurt, och han 
hoppar när han hickar. 
4 Pedagog: (”hoppar” iväg Ormen Kurt till nästa barn.) 
 

Då ormen Kurt varit hos alla barnen skall han hoppa över till en pedagog som sitter en 
bit bort i rummet. Pedagogen uppmuntrar barnen att ta i då de sjunger så att ormen Kurt 
skall klara av att hoppa ända bort till pedagogen. 
  
5 Pedagog: Då får ni hjälpas åt och klämma i, sjunga högt (betonar 
ordet högt). 
6 Barn och Pedagoger sjunger (pedagogerna gestikulerar att de tar i då 
de samtidigt gungar med sina kroppar i takt med musiken.) 
7 Pedagoger och barn: (sjunger högre än de gjort tidigare.) Jag har en 
orm med vita prickar, jag har en orm med vita prickar, han heter Kurt, 
han heter Kurt, och han hoppar när han hickar. 
8 Pedagog: (kastar iväg ormen så att den hoppar ända bort till den 
andra pedagogen.) 

 
Rygvold (2001), Svensson (1998) och Lindblom (1997) lyfter fram vikten av turtagning 
och menar att detta är ett mycket viktigt moment i barns pragmatiska språkutveckling. 
Att barnen på förskolan ges möjlighet att öva turtagning ser vi också i detta excerpt, 
eftersom de i tur och ordning får möjlighet att ha ormen Kurt hos sig (tur 2 och 4). Då 
barnen sjunger om ormen Kurt får de även möjlighet att höra olika styrkor av sången 
vilket enligt Westerlund (1988) är viktigt i arbetet med att lära sig pragmatik, hur 
språket används. Se excerpten ovan (exempelvis tur 1 och 7).  
 
 
Excerpt 13 
Barnen blir lite otåliga och börjar hoppa runt i ”gropen” 
 
1 Pedagog: Är ni lite pigga? Ska vi ta en annan sång? Vi kan ta den 
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här! Nu ska vi… 
2 Pedagog: stå upp!(uppmanar alla barn att stå upp och börjar spela 
och sjunga).  
3 Pedagog: Nu ska vi (---) vinka(tung betoning på första vinka ordet), 
vinka, vinka. 
4 Barnen: (hoppar och vinkar med sina händer)  
5 Pedagogen sjunger: Nu ska vi vinka, (tung betoning på första vinka 
ordet), vinka. Vinka. Nu ska vi vinka(tung betoning på första vinka 
ordet), vinka, tills man säger stopp!  
6 Pedagog (slutar spela.) 
7 Barn (slutar hoppa.) 
8 Pedagog(den pedagog som inte spelar gör ett tydligt stopptecken)  
9 Pedagog; Nu får ni lyssna riktigt noga vad jag säjer då! (börjar 
spela på nytt)  
10 Pedagog: Nu ska vi(---) stampa(tung betoning på första stampa 
ordet), stampa, stampa. Nu ska vi stampa, (tung betoning på första 
stampa ordet) stampa, stampa. Nu ska vi stampa, (tung betoning på 
första stampa ordet) stampa, stampa. Tills man säger stopp!(Den 
pedagog som inte spelar gör ett tydligt stopptecken.) 
11 Barn: (vissa av barnen gör stopptecknet då de slutat hoppa.) 

 
Westerlund (1988) anser att barn lär sig hur språket kan användas genom att de bland 
annat får höra oss vuxna göra olika betoningar av ord. I excerpten ovan kan vi se hur 
barnen ges möjlighet till att lära sig pragmatik, hur språket används, genom att de får 
höra tydliga betoningar som görs på vissa ord, (tur3, 5 och 10)  
 
Excerpt 14 
 
Barnen sitter i en ring och får i tur och ordning ta var sitt djur ur burken. Ett barn tar upp 
ett får. 
 
1.(Barnet leker med fåret.)  
2 Barn: Bäää! (Ger ifrån sig ett bräkande ljud och får samtidigt lite 
saliv på armen från barnet bredvid, hon blir förvånad och kommer av 
sig i leken, flickan tittar på barnet i fråga, torkar sig på armen och 
konstaterar) 
3 Barn; Å !Du spottaj på mig! 
4 Pedagogen: I,(---) I,(---) I vad säger fåret? (försöker föra barnet 
tillbaka till ämnet genom att upprepade gånger säga barnets namn, och 
ställa en fråga) 
5 Barn:(Riktar åter uppmärksamheten på först pedagogen sen fåret.)  
6 Barn: Bäää! 
7 Barn och pedagoger: sjunger om fåret. 
 
Excerptet ovan visar att det i förskolans sångsamling är möjligt att lära sig pragmatik, 
genom att barnen stöttas av pedagogerna genom att de uppmuntras att hålla sig till 
ämnet, detta blir tydligt då barnet lockas tillbaka till samtalet genom en direkt fråga då 
det ”spårar ur” (tur 4). Rygvold (2001) anser att barn lär sig hur språket används genom 
att de bland annat får öva sig på att hålla sig till ämnet.  
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Diskussion  

 
 
 
Här följer en diskussion kring barns möjligheter till språkligt lärande i förskolans 
sångsamling. Det diskuteras huruvida barn får möjlighet att lära via sina sinnen, vilka 
krav det språkliga lärandet ställer på så väl barn som vuxna och hur dessa krav kan 
relateras till de möjligheter som finns till språkligt lärande i förskolans sångsamlingar.  
En diskussion förs också kring hur förskolans sångsamlingar kan bli till sociokulturella 
redskap med vilka barn kan lära sig talspråket. 
 

Innehåll/ Semantik 
Enligt Westerlund (1988) utvecklar barn en semantisk medvetenhet, ords innebörd och 
mening, genom att de erfar via sina sinnen. Jag kan i mitt resultat se att barnen ges 
möjlighet att lära sig semantik, eftersom de via sin syn och hörsel får uppleva olika djur. 
Jag kan dock inte i denna studie se att barnen genom sin känsel, smak eller lukt får 
möjlighet att erfara ords innebörd och mening. För att det skulle vara möjligt för barnen 
att göra detta via sina övriga sinnena( känsel, smak eller lukt), så anser jag att val av 
sång är av avgörande betydelse. Skulle pedagogerna till exempel valt att sjunga 
julsången tre pepparkaksgubbar och där låtit barnen känna, lukta och provsmaka till 
exempel korinterna, så skulle detta däremot bli möjligt. Det blir dock möjligt för barnen 
att lära ords innebörd och mening i och med att pedagogerna klär barnets tankar med 
ord, själva gör och uppmuntrar barnen att göra de enligt Söderbergh (1997) viktiga 
gesterna som förtydligar språkets olika begrepp. 
 
 

Form 
Fonologi  
För att barn skall lära sig fonologi, hur språkljuden låter, krävs enligt Söderbergh (1997) 
och Westerlund (1988) att de får möjlighet att lyssna på när de själva eller någon annan 
ger ifrån sig olika typer av språkljud. Jag kunde se att det på förskolans sångsamlingar 
fanns möjlighet att lära om språkets fonologi, eftersom barnen får höra variationer av 
språkljud. Det är dock viktigt att poängtera att bara för att möjligheten att höra olika 
språkljud finns, är det inte säkert att lärande äger rum. Enligt Hagtvet (2004) hävdade 
Vygotsky att det krävs att barnets är uppmärksamt och motiverat för att lärande skall 
ske. Jag anser att det är mycket viktigt att de som arbetar på förskolan har kunskap om 
vilka olika språkljud barnen har lätt respektive svårt att uppfatta och att de kan väcka 
barnens intresse för att därigenom kunna erbjuda dem rätt typ av stimulerande språkljud 
då de har sina sångsamlingar. Finns det barn i gruppen som har svårt att höra skillnad på 
vissa språkljud så anser jag att dessa barn bör stimuleras att på ett lustfyllt sätt leka med 
just dessa ljud.  
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Westerlund (ibid) anser att barn lär sig språket genom att lyssna på olika rytmer och 
tonhöjder och på sig själva eller någon annan som ger ifrån sig olika språkljud. Härav 
kan vi dra slutsatsen att det är mycket viktigt för barns språkutveckling att de får 
möjlighet att låta. Jag anser att det är viktigt att förstå varför det är betydelsefullt att ge 
barnen den här möjligheten. Har vi inte kunskap om hur barn tillägnar sig språket finns 
det risk för att vi i allt för stor grad tystar ned barnen då de själva ger i från sig eller med 
hjälp av olika ting skapar ljud som för oss vuxna låter mer som oljud. Ett exempel på 
detta kan vara då barn sitter och bankar med en leksak eller dylikt. För oss vuxna kan 
det låta irriterande, men vilken betydelse har det inte för barnet och dess 
språkutveckling? Jag kan dock se en problematik i detta då det på dagens förskolor ofta 
är stora barngrupper. Med många barn som låter blir ljudvolymen hög och det kan 
därigenom istället bli ett hinder för barnen att spontant få möjlighet att lära sig sitt 
språk. Enligt Westerlund (1988), krävs att vi, för att vi skall kunna utveckla vårt språk, 
auditivt kan uppfatta olika ljud. Jag vill därför påvisa vikten av att vi genomför 
samlingar där innehållet är väl genomtänkt och där vi skapar miljöer där det är möjligt 
att auditivt kunna uppfatta de olika ljuden.  
 
 
Fonetik 
För att barn skall lära sig fonetik, hur och var de olika ljuden bildas, krävs enligt 
Söderbergh (1997) att de får möjlighet att själva öva på att forma/bilda olika språkljud. 
Svensson (2005) menar att barn genom att utöva lekar där de uppmuntras härma olika 
djurs läten, på ett roligt och lustfyllt sätt tillägnar sig denna kunskap. Jag kunde i mitt 
resultat se att barnen gavs möjlighet att lära språkets fonetik i och med att barnen fick 
möjlighet att göra detta. Jag såg också att det fanns ett tillfälle där det skulle ha varit 
möjligt för barnen att öva det mycket svåra s-ljudet. Efter eller innan barnen sjunger om 
ormen Kurt skulle det ha varit ett ypperligt tillfälle för barnen att få träna detta svåra 
ljud, genom att de själva fått väsa som ormar. I arbetet med den fonetiska bearbetningen 
kan jag se vikten av att personalen på avdelningen har rika kunskaper om hur barn lär 
sig språket samt om barnens individuella språkkunskaper, för att en bra utgångspunkt i 
arbetet skall kunna tas. Jag anser att de språkljud som barnen har svårt att bilda bör 
fokuseras, men också att de språkljud som vi vet är svåra för många barn bör behandlas 
eftersom ett lustfyllt förebyggande arbete i mina ögon enbart kan underlätta 
språkinlärning. Vi får inte glömma de individuella skillnader barn enligt Svensson 
(1998) har vad gäller de olika områden de fokuserar mot. Vissa barn talar enligt 
författaren tidigt i utvidgade satser, medan andra barn nöjer sig med bara några få 
grundord. Skulle vi då vänta med att se vilka eventuella språkljud ett barn har svårt att 
uttala så skulle det kunna bli en onödigt arbetsam period för barnet då språket plötsligt 
lossar och vi upptäcker en mängd språkljud som detta barn har svårt att bilda.  
 
Syntax 
Enligt Lindblom (1997) måste barn få möjlighet att samla på sig ord för att de skall 
kunna lära sig språkets syntax, hur ord sätts samman till meningsfulla satser/yttranden. 
Westerlund (1988) anser att detta arbete bör ske med hjälp av modellmeningar och 
frågesånger. Jag kunde i mitt resultat se att barnen fick möjlighet att lära språkets syntax 
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eftersom det fanns variationer av ord och meningar samt återkommande frågor i 
samlingarna. Jag ser det som mycket viktigt att vi pedagoger anpassar vårt språk till 
barnens nivå, att vi pratar och sjunger lagom högt och lagom fort för att barnen skall få 
möjlighet att kunna tillägna sig språket. Så väl Svenson (1998) som Westerlund (1988) 
anser att det är mycket viktigt att vi vuxna anpassar oss efter barnen då vi på olika sätt 
kommunicerar med dem.  
 
Morfologi 
Barn lär sig enligt Svensson (1998) språkets morfologi, hur ord byggs upp, genom att en 
vuxen upprepar barnets försök till yttranden korrekt, samt enligt Westerlund (1988) 
genom språklekar där barnen till exempel får möjlighet att sätta en eller ett framför olika 
substantiv. Resultatet av studien visar att barnen i förskolans sångsamling får möjlighet 
utveckla morfologiska kunskaper, genom att den vuxne upprepar barnets försök till 
yttrande på korrekt sätt. Enligt Hagtvet (2004) krävs dock att barnets uppmärksamhet 
riktas mot den skillnad som hörs för att lärande skall vara möjligt. Jag ser här en 
problematik, om pedagogen gör barnet uppmärksammat på att det uttalar ord fel finns 
en stor risk att barnet tappar tron på sig själv och att de inte utvecklar den positiva 
kommunikativa identitet som Jederlund (2002) anser leder till stärkt självkänsla som bär 
och motiverar verbalt språkande. Studien visar också att det finns möjlighet att lära 
morfologi eftersom det sjungs om olika djur som man kan sätta en eller ett framför. Det 
krävs dock att barnen görs uppmärksamma på skillnaden, (när säger vi en/ett) för att 
detta skall bli möjligt att lära. Här kan jag se vikten av en väl genomtänkt planering. Om 
vi tar de olika djuren barnen sjöng om på bondgården som exempel, så var det 
betydelsefullt med tanke på barnens möjlighet att lära morfologi, att det fanns just ett 
får, att sjunga om, ty det var det enda djur barnen fick möjlighet att sätta ordet ett 
framför.  
 
 

Användning/ pragmatik 
 
Enligt Rygvold (2001) lär sig barn språkets pragmatik, hur man använder språket, 
genom att de får möjlighet att öva sig på att hålla sig till samtalsämnet och öva 
turtagning. Enligt Westerlund (1988) lär sig barn hur språket används genom att de får 
möjlighet att lyssna efter olika rytmer, tonhöjder, betoningar och styrkor. För att 
utveckla barns pragmatik menar Svensson (1998) att vi vuxna bör använda oss av 
barnanpassad kommunikation. Resultatet av denna studie visar att barnen på förskolan 
ges möjlighet att lära sig pragmatik genom att öva turtagning, samt genom att de 
uppmuntras hålla sig till ämnet. Barnen får även möjlighet att lyssna till olika rytmer, 
tonhöjder, betoningar och styrkor då de sjunger och spelar på sina instrument. Även här 
kan jag se vikten av en välplanerad verksamhet och av att pedagogerna som arbetar med 
barnen har en djup kunskap om hur barn tillägnar sig språket. Vet man som pedagog hur 
betydelsefullt det är att arbeta med dessa områden, tror jag att det blir både roligare och 
mer betydelsefullt att genomföra sångsamlingar.  
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Språket som helhet 
 
Enligt Rygvold (2001) är det viktigt att man i praktiken kan se språkets olika delar som 
en helhet, eftersom de olika delarna påverkar varandra i mycket stor utsträckning. Detta 
kan jag hålla med om och jag tror att det i arbetet med barnen är lättare att se språket 
som en helhet eftersom de olika delarna där flyter samman med varandra. Jag inser dock 
hur viktigt det är att även kunna separera de olika delarna, inte minst i arbetet med att 
bedöma vad verksamheten behöver fokusera sitt arbete mot. Jag tror att det krävs 
mycket kunskap om språket och en rik erfarenhet av barns språkande för att i praktiken 
kunna urskilja var del för sig.  
 
 

Lärarutbildningens innehåll och kunskapens 
betydelse 
 
I början av detta arbete nämndes att musik och rörelse enligt Uddén (2004) inte behöver 
vara obligatoriska ämnen i dagens lärarutbildningar, och att jag kände en viss oro för 
detta. Denna oro kvarstår då jag genom denna undersökning insett hur mycket som kan 
komma att överlämnas åt slumpen om vi inte, genom utbildning, får kunskap om 
didaktiskt musikutövade och dess betydelse för barns möjligheter att lära sig språket. 
Jag tror att om didaktisk musikundervisning vore ett obligatoriskt moment i 
lärarutbildningen skulle detta kunna leda till en djupare insikt om hur man kunde 
använda musiken för att stimulera barns språkutveckling. Denna kunskap skulle kunna 
vara mycket betydelsefull i arbetet med att förebygga de skriftspråkliga problem som 
finns bland barn och ungdomar i dagens svenska skola. 
 
 

Sångsamling och språkligt lärande 
 
Resultatet av denna studie visade att det finns möjlighet att på olika sätt lära alla de 
delar av språket som tillsammans bildar den helhet som gör oss till språkande 
människor. Det krävs dock fokus på många olika områden för att barnet skall lära sig 
språket. Det fordras bland annat förtydliganden genom gester, att barnen får möjlighet 
att höra och själva skapa olika språkljud, att de får möta en rik grammatisk variation, att 
de möts av en barnanpassad kommunikation, samt att de får rika möjligheter att träna på 
det språkliga användandet. Det krävs också att barnet är motiverat och att 
undervisningen är individanpassad inom ramen för barnens proximala utvecklingszon. 
Jag tror att det många gånger kan vara svårt för både barn och personal att fokusera på 
allt detta, det ställs många krav som ibland motarbetar varandra.  Viktigt är här att vi 
vuxna är flexibla, lyhörda och att vi tar det i barnens tempo. Det är också mycket svårt 
att i nuläget veta vad barnen tagit till sig av allt det som teoretiskt sätt skulle vara 
möjligt att lära, jag kan därför inte säga så mycket mer än att en sångsamling ger rika 
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möjligheter att arbeta med sådant som andra författare menar är viktigt för språkligt 
lärande. 
 
 

Den vuxnes betydelse 
 
Enligt Säljö (2000) hävdade Vygotsky långt tillbaka i tiden att barn lär av varandra. 
Med stöd av en vuxen eller mer erfaren, kan de klara av sådant som de inte klarar på 
egen hand och därigenom vidga sitt kunnande kring det specifika fenomenet.  Enligt 
Hagtvet (2004) krävs det dock att barnet är uppmärksamt och motiverat och att vi stöttar 
barnet inom ramen för dess proximala utvecklingszon, för att ett lärande skall äga rum. 
Jag ser vikten av att man som pedagog lär känna alla individer på förskolan och vet 
varje barns proximala utvecklingszon och intresseområden, för att man i sin verksamhet 
(tillexempel sina sångsamlingar) skall kunna motivera barnen och möta individerna 
inom dessa zoner. Jag ser dock svårigheten med detta då det ofta är stora grupper och 
många zoner och intressen att relatera till. Det kan inte vara lätt att stötta alla dessa 
individer, att bygga så många, lagom stora, ”byggnadsställningar” som med sina 
individuella stöd hjälper de olika barnen på vägen mot talspråket. Det som är till stöd 
för ett barn är inte nödvändigtvis till stöd för ett annat, ty en stötta är enbart en stötta om 
den är anpassad efter individen.  
 
 

Hur kan musiken bli till redskap för 
språkutveckling? 
 
Jag tror i likhet med Uddén (2004) att små barn behöver hjälp att fånga in talspråket och 
att musiken kan vara ett stöd i denna process. Jag anser, med utgångspunkt i denna 
undersökning, att vi vuxna kan använda musiken som ett sociokulturellt redskap för 
språkinlärning. Vi kan ta stöd av musiken i och med att sång och musik inbjuder oss att 
förtydliga språket via gester och via upprepningar av ljud, ord och meningar (i 
exempelvis modellmeningar och frågesånger). Utan dessa musikstunder tror jag inte att 
detta förtydligande är vanligt i det vardagliga arbetet, såvida det inte finns barn på 
avdelningen med behov av särskilt stöd på grund av språkförsening eller hörselskador. 
Jag vill också hävda att musiken hjälper oss att för barnen tydliggöra rytmer, tonhöjder, 
betoningar och styrkor, vilket enligt Westerlund (1988) är mycket viktigt för deras 
språkutveckling. Vad som också kan ses som betydelsefullt, är att vi med hjälp av 
musiken kan finna underlag till språkstimulerande samtal. Det vi sjunger om i 
samlingarna är något gemensamt för så väl barn som pedagoger, vilket jag anser att vi 
bör ta till vara i efterföljande samtal med barn. Enligt Hagtvet (2004) bör barnet vara 
uppmärksamt och motiverat för att lärande skall äga rum. Jag tror att musiken kan locka 
barnen till denna motivation och till att rikta sin uppmärksamhet mot de stöttor som 
pedagogen dukar fram. Enligt Trevarthen och Jederlund (2002) är människan i grund 
och botten musikalisk, vilket jag anser att vi bör ta till vara i arbetet med att stötta 
barnen på vägen mot ett rikt talspråk. 
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Vidare forskning  
 
Denna studie syftade till att ta reda på vilket språkligt lärande som blir möjligt i 
förskolans sångsamling. Något som också skulle vara intressant att studera och som 
skulle kunna sättas i relation till denna studie, är vilket språkligt lärande som faktiskt 
sker under sångsamlingarna. Lär sig barnen det vi vill/ tror att de lär sig? Det skulle 
också vara intressant att forska vidare kring personalens kunskap och medvetenhet vad 
gäller språklärandets roll, innebörd och funktion i förskolans sångsamlingar. 
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