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Musik & språk 

Kan sång vara ett redskap för barns semantiska utveckling? 

Linda Lam 

Sammanfattning 

Denna studie syftar till att beskriva och analysera musikens roll i förskolebarns språkutveckling, med 
fokus på barns semantiska utveckling. Musikens roll för barns begreppsutveckling testades i en 
undervisningsmetodik där barn fick höra på en sång. En kontrollgrupp skapades och gavs en annan 
undervisning, där kontrollgruppen fick höra sången omskriven till en sagoversion. Det som 
observerades var hur barn reagerar när en vuxen berättar en saga eller när ett de hör en vuxen sjunga, i 
vilken grad barnen deltar i sagoberättandet/sången samt hur sagoberättande/sång kan bidra till barnens 
begreppsutveckling. För att mäta barns ordförråd gjordes ett test före och efter undervisningsförsök. 
Resultatet utgår från en förskola med barn i åldern 16-30 månader. Observationerna dokumenterades 
via videoinspelning, för att i vidare bemärkelse kunnat transkriberas, presenteras och analyseras. 
Resultatet analyserades med hjälp av tidigare studier inom samband mellan musik och språk samt 
högläsning och språk. Undersökningens resultat visar ingen stor skillnad på sång eller högläsning som 
språkstimulerande metod för barns begreppsinlärning. Dock visade det att sång och högläsning ger 
barn möjlighet att tillägna sig nya begrepp. Detta arbete avslutas i en diskussion om förskolans roll i 
barns språkutveckling, samt vad vi bör ta reda på i framtidens forskning.  
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1. Inledning 

Språk är ett viktigt verktyg i livet. För att vi skall kunna fungera som deltagande medborgare i ett 
gemensamt samhälle måste vi ha ett språk för att kunna kommunicera med varandra. 
Kommunikationen utgör en känsla av tillhörighet och bekräftelse. Via den språkliga kommunikationen 
socialiseras vi i gemenskapen och bekräftar varandra. Vi gör oss förstådda och vi förstår andra 
människor. Utvecklingen av nya ord och begrepp är speciellt viktig för barns framtida möjligheter att 
förstå och lära, för att föra dialoger med andra och socialiseras i samhället. Språket är alltså viktigt för 
identiteten, lärandet och för demokrati i samhället. 

Barn behöver utveckla ett språk för att kunna uttrycka sina tankar och åsikter i kommunikationen med 
andra individer. På sikt skall de fungera som deltagande samhällsmedborgare. Språkstimulansen bör 
sättas in redan under de första levnadsåren, då barnet har en speciell mottaglighet för språk (Myrberg, 
2004), så att grunderna i språket etableras. Det finns en mängd olika sätt att stimulera språket, bland 
andra vardagliga samtal mellan barn och vuxna, i leken, via sång, högläsning av sagor och boksamtal. 
En ofta använd metod är Bornholmsmodellen (Lundberg, 2007). Språkstimulansen i förskolan 
förbereder barnen för deras kommande läs- och skrivutveckling i skolan.  

Jag har sett många goda exempel under mina år som student ute på VFU-platser, där personal arbetar 
flitigt med olika metoder i språkutvecklande syfte. Dock har jag alltid undrat över om de klassiska 
sångsamlingarna skulle kunna användas inte bara för glädje och socialisation, utan mer inriktas mot 
språkutveckling. Jag har sett att nästan alla barn uppskattar den dagliga sångsamlingen. Sångsamlingar 
är förskolornas gemensamma aktivitet där alla barn och vuxna deltar. Det läggs ner mycket tid på 
sångsamlingar – men de utnyttjas inte tillräckligt för just språkstimulans menar jag. Tack och lov har 
jag mött förskolepedagoger som fokuserar mycket på hur sångsamlingarna designas på förskolan och 
samma pedagoger motiverar sångsamling som språkstimulerande. Dessa pedagoger inspirerade mig att 
studera sambanden språkutveckling/sång närmare. Jag vill veta mera om hur sångsamlingen kan 
användas för att berika barnets språkutveckling.  

Min utbildning har inriktat sig på pedagogik för yngre barn. Här har kurser om musik och 
språkutveckling ingått. Det jag har tagit del av ute på VFU har den språkliga stimulansen handlat om 
att leka med språket (rim och ramsor), sjunga, samtala, pratläsa sagor osv. Musiken brukar alltså 
finnas där som ett medel för språkutveckling. Jag kommer att undersöka om sången verkligen kan ha 
en betydelse för barns ordförrådsutveckling. Denna studie kan förhoppningsvis ge mig mer insikt i 
sambandet mellan musikstimulans och språkutveckling, vilket blir en nyttig kunskap för mig i min 
framtida profession som förskollärare. För att barnen skall fungera som kommunikativa individer är 
det jag och mina kollegor som lägger grunden för varje barns språkutveckling. Som blivande 
förskolepedagog har jag varje barns öde i mina händer.  

 

1.1 Förskolans läroplan 
I läroplanen för förskolan, Lpfö98, ges mål och riktlinjer som förskolan skall ta hänsyn till. Angående 
barns livslånga lärande, med fokus på den språkliga utvecklingen, skall förskolan lägga grunden till att 
barn utvecklar förmåga att ”kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta”, vilket är 
nödvändiga förmågor i dagens och i framtidens samhälle. Barn skall i förskolan ”få möjligheter att 
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utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan skall vara en levande social kulturell 
mötesplats som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa 
kompetens” (Lpfö98, s. 5). Vidare beskriver läroplanen för förskolan att språk och lärande, samt språk 
och identitetsutveckling ”hänger oupplösligt samman”. Därför skall förskolans pedagoger arbeta i en 
språkutvecklande verksamhet och miljö, där barn skall få förutsättningar för att upptäcka och bli 
nyfikna på skriftspråket (Lpfö98, s. 6). Förskolans innehåll och metod skall utgöras av en tal- och 
skriftspråklig verksamhet där barn får ”skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer” 
(Lpfö98, s. 6-7). Detta kan tolkas som att barn skall få utvecklas i tal i olika former.  

Ett mål beskriver specifikt språkutveckling med estetiska former som redskap i förskolans läroplan, 
vilket lyder: 

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att 
förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och 
musik, dans och drama (Lpfö98, s. 9). 

 

Det som jag förhåller mig kritiskt till är att förskolans styrdokument är väldigt otydlig. Detta 
styrdokument nämner inget om språkets olika delar eller dimensioner och språkutvecklingens olika 
faser, vilket gör att varje förskolepedagog och varje förskola kan göra vitt skilda och fria tolkningar av 
vad språkstimulans och språkutveckling innebär. För att barnet ska kunna förmedla upplevelser, tankar 
och erfarenheter krävs förutom uttrycksformerna som nämns också ord.  

 

1.2 Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt skall jag tematiskt beskriva fakta i de områden jag kommer att beröra i min 
undersökning. Först kommer jag att redogöra för vad språk och språkutveckling innebär. Därefter 
kommer jag att nämna två olika sätt att stimulera barns språk – högläsning samt musik, eftersom jag 
kommer senare i denna studie jämföra dessa två metoder. Texten avslutas med ett avsnitt om det 
kommunicerande barnet. 

1.2.1 Språkutveckling 

Språk, vare sig det är talat, skrivet eller i form av gester är det till för att kommunicera och framföra 
tankar och åsikter mellan två eller flera individer. Det kan beskrivas som att den ena parten är en 
sändare av ett budskap medan den andra parten är en mottagare (Mithen, 2006, s. 21). Dock påverkar 
sändaren och mottagaren varandra löpande under samtalets gång och rättar in sig efter motpartens 
reaktion. 

Språk är som tidigare nämnt viktigt för kommunikation. Alla behöver utveckla ett språk för att göra 
sina röster hörda. För att kunna förstå ett barns språk och språkutveckling och arbeta i denna inriktning 
på förskolans arena så måste vi veta mer om hur språket används och hur det är uppbyggt.   

Ett språk är ur lingvistiskt perspektiv uppbyggd i olika kategorier. Det finns flera modeller som visar 
språkets olika delar, till exempel finns en modell i form av en pyramid.  
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Ljudsystemet handlar om fonetik (läran om hur ljud uppstår, överförs och uppfattas), fonologi (som är 
beskrivningen av ljudsystemet i ett talat språk, dvs. hur det uttalas) och prosodi (som handlar om 
musiken i det talade språket; rytm, betoning och intonation) (Marklund, 2010). 

Prosodin har en avgörande roll i ett talat språk, eftersom prosodin avslöjar talarens känslor. Säger en 
person att han eller hon känner sig ledsen, så brukar talarens känslor avslöjas via tonen i rösten. Skulle 
personen säga samma sak med en glad ton skulle det tas på ironiskt vis och inte på allvar (Mithen, 
2006, s. 24). 

En förväntad utveckling av ljudsystemet börjar tidigt i livet, då spädbarnet söker blickkontakt och är 
lyhört för mänskliga ansikten och röster. Fortsättningsvis kommer vokaljoller och från ca 3 månaders 
ålder börjar jollret likna modersmålet dvs. barnet sorterar bort språkljud som inte används i 
modersmålet. Ur det sena jollret, som ofta består av kombinationer konsonant/vokal/konsonant/vokal 
uppkommer barnets första ord, till exempel mama (Marklund, 2010). 

Semantik handlar om ha ord och veta vad de betyder. Barns passiva ordförråd är oftast större än deras 
aktiva. Med ord betecknar barnet ett begrepp. För att barnet ska använda fler ord ur sitt passiva 
ordförråd krävs samtal med vuxna som använder orden i ett sammanhang. För att den semantiska 
utvecklingen ska komma igång krävs att barnet lagrat minnen av information. Ett viktigt steg är den så 
kallade objektpermanensen, som innebär att barnet förstår att ett föremål finns, fast det just nu inte 
syns. Kvittot på barnets objektpermanens är att det gläder sig i tittut-leken.  Dessa grundläggande 
förmågor; mentala representationer och objektpermanens måste fungera för att det skall kunna 
utvecklas ett språk.  

Ordförrådsutvecklingen börjar ta fart då barnet är ca 12 månader och säger sitt första ord. Därefter 
kommer ordförrådsspurten när barnet är ca 14-24 månader gammalt. Då sker det en kraftig ökning av 
ordförrådet. Barnet omorganiserar ordförrådet och börjar förstå semantiska relationer (exempelvis 
motsatser och synonymer) och det är en språklig kreativitet tills det är dags för skolstart (Marklund, 
2010). 

I grammatik ingår syntax och morfologi. Syntax är läran om satsdelar eller med andra ord hur flera 
ord bildar en mening. Morfologi är läran om ordböjningsformer. Den minsta enheten i ordet är så 
kallat morfem. ”Häst” är ett rotmorfem och ”hästen” består av två morfem eftersom ett ändelsemorfem 
har lagts till. En förväntad utveckling av grammatik kräver minst 50 ord i det aktiva ordförrådet. Det 
påbörjas en grammatisk spurt efter ordförrådsspurten. Barnets ordföljd är i stort sett som vuxnas redan 
från början men de talar i korta meningar och utelämningar förekommer (Marklund, 2010). 

Ljudsystem 

Semantik 

Grammatik 

Pragmatik 
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Den sista delen av pyramidmodellen är pragmatik. En pragmatisk förmåga är förmågan att använda 
språket på rätt sätt, t.ex. hålla sig till ett visst ämne, ge lagom med information och inte säga socialt 
opassande saker (som barn kan göra ibland; peka på en person på en allmän plats och säga högt att en 
gubbe är jättetjock) (Marklund, 2010). 

I denna studie kommer barnens ord att vara i centrum. Eftersom just ordförrådsutvecklingen fokuseras 
beskrivs denna mer utförligt här nedan. 

Barns språkutveckling kan beskrivas i form av olika stadier som ettords-, ordsamlar- och 
tvåordsstadium. Åldern varierar stort när barn erövrar stadier. Det kan vara så att barnets förspråkliga 
kommunikation varierar litet och när detta har befästs brukar barnet själv välja sina 
kommunikationsformer, som gester och ljud. Vissa barn vill vara kvar i kommunikativa formerna 
gester och ljud och därför kan det allra första ordet komma olika. Man brukar beräkna att det är under 
perioden då barnet är mellan 12-18 månader, och i vissa undantag vid 24 månaders ålder (Söderbergh, 
1988, s. 30). 

När barnet använder ettordssatser betyder ett enda ord något mer än bara själva ordet. Barnet uttalar 
ordet ”kaka” men kan egentligen mena ”jag vill ha en kaka”. I ”ordsamlarstadiet” ökar ordförrådet 
kraftigt. Vissa ord blir centrala i barnets erfarenheter och upplevelser och används därför oftare. När 
barnet har samlat på sig ca 50 ord i ordförrådet brukar barnets tal övergå till ordkombinationer och 
tvåordsyttranden. Barn börjar tala i tvåordssatser då de är runt 18 månader, men vissa barn hamnar där 
redan vid 13-14 månaders ålder. Dock saknas det tillräckliga forskningsunderlag för att kunna veta 
exakta siffror och ålder. Ordförrådet ökas vid treårsåldern då grammatiska förmågan tar fart och därför 
blir barnens yttranden längre. För att utveckla barnets ordförråd behöver deras verbala språk berikas i 
samspel med vuxna. I en situation där barnen kommunicerar med andra barn blir det mindre 
språkutvecklande då barnen blir jämlika i till exempel konfrontationer som konkurrens eller samarbete 
(Söderbergh, 1988; Marklund, 2010). 

Ur ett sociokulturellt perspektiv beskriver Vygotskij (1999) barns begreppsbildning i tre huvudfaser: 
synkretistiska, komplexa och begreppsliga fasen. I den första fasen, synkretistiska, utgör ett ords 
betydelse flera olika enskilda föremål utifrån gemensamma färger, former etc., som bildas till en 
sammanhängande bild i barns perception. Barnen får intryck av att olika ting är besläktade med 
varandra (Vygotskij, 1999, s. 190). I komplexa fasen generaliserar barnet dessa sammanhängande 
bilder. Istället för att se subjektiva samband mellan olika ting, börjar barnet se dem objektivt. Nu 
börjar barnet organisera föremål i grupper som Vygotskij kallar för kollektioner. Föremålen i 
grupperna kompletterar varandra, till exempel utgör kniv, gaffel, mugg och tallrik en kollektion. Ett 
komplext tänkande återspeglar ett konkret förhållande mellan föremålen (Vygotskij, 1999, s. 193-
198). Barnet börjar sedan gruppera föremål efter funktioner. Här börjar vägen till begrepp. De kan 
koppla ihop föremål som triangel och kvadrat, trots olika former och färger (Vygotskij, 1999, s. 199-
200). 

Efter att ha sett ord ur konkreta bilder börjar barnet se dessa i ett abstrakt tänkande – i den 
begreppsliga fasen. Då delar Vygotskij in barns begreppsinlärning i två olika kategorier: vetenskapliga 
respektive spontana (vardagliga) begrepp. Spontana begrepp, som exempelvis begreppet ”bror”, är en 
utveckling med lång erfarenhet, som börjar i tidig ålder (Vygotskij, 1999, s. 270). Spontana begrepp är 
som inlärning av modersmål medan vetenskapliga begrepp är som inlärning av ett främmande språk 
(Vygotskij, 1999, s. 275).  

Dock måste vi alla komma ihåg att med tiden så förändras språk. Nya ord lånas och importeras från 
andra språk och ords innebörd förändras. Språk är till för att individer ska kunna hävda sig i olika 
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sociala kontexter och därför uppkommer nya slangord och jargonger. Samhället förändras ständigt och 
detta påverkar språkens karaktär. Förändringen sker inte i drastisk fart eftersom kommunikation 
mellan olika generationer fortfarande måste upprätthållas (Mithen, 2006, s. 21). Vi som arbetar med 
barn och unga bör vara uppmärksamma på detta, för att den nödvändiga kommunikationen mellan 
generationer skall bevaras. 

 

1.2.2 Högläsning och språkutveckling 

Enligt Lundberg (2007) ger högläsning ”rikliga möjligheter att utveckla ordförrådet” (a.a. s. 15). 
Barnen ser och lär att bilderböcker handlar om en värld utanför deras närvarande miljö och lär sig att 
känna igen skriftspråket, vilket är ett språk som inte handlar om ett ”här-och-nu-situation”. 
Högläsningen ger många fördelar, fortsätter Lundberg. Om en vuxen aktivt samspelar och samtalar 
med barnen om nya begrepp och ord samt knyter an böckernas händelser med barnets erfarenhet under 
läsningen så stimuleras barnets språk- och begreppsutveckling. Via högläsning hör barnen nya ord 
som de inte möter i det vardagliga samtalet och de möter även skriftspråkets grammatiska struktur som 
meningsbyggnad och de lär sig hur en berättelse är uppbyggd (Lundberg, 2007, s. 15-17).   

Dominkovic, Eriksson & Fellenius (2006) menar att högläsning kan bidra så att barn kommer en bra 
bit på vägen. Barn tillägnar sig denna värld via böcker och får erfarenheter som ger dem en bra 
förberedelse för att få makt över sitt språk. Det ger dem större möjligheter att påverka sina egna liv (s. 
7). Barn är i behov av kontakt med vuxna för att utvecklas i flera områden. Detta kan 
högläsningsstunden ge. Processens centrala del är samspel, i vilket språket utgör en central del i 
högläsningsstunden. Författarna inspireras av Vygotskijs sociokulturella teori, i vilket språket även är 
en central funktion för att utveckla tänkandet (Dominkovic, Eriksson & Fellenius, 2006, s. 8). I 
samspelet som sker mellan barn och vuxen skapas nya intressanta dialoger, i vilket barns 
kommunikativa förmåga ökar och därmed också språket (Dominkovic, Eriksson & Fellenius, 2006, s. 
19).  

Högläsningsstunden ger bra effekter hos barns utveckling. Med effekter menas upplevelser och 
kunskaper som påverkar barns utveckling för att klara sig i framtiden i vårt skriftspråksinriktade 
samhälle. En effekt är att barn tidigt lär sig via högläsning att text och tal har en speciell relation till 
varandra och att barn förstår att text också har en mening (Dominkovic, Eriksson & Fellenius, 2006, s. 
13). En annan effekt är att barn tillägnar en större ordkunskap via böcker än via vardagliga samtal 
(Dominkovic, Eriksson & Fellenius, 2006, s. 14). 

”Böckernas värld är större än barnens egen varför ordförrådet utökas från här och nu-ord 
(kontextberoende) till där och då-ord (kontextoberoende)” via högläsningens samtal. Vi vet att språk i 
skrift skiljer sig från talat språk, eftersom skriftspråket måste ha en större lexikal variation och 
beskrivas med mer information för att läsaren skall förstå det textens budskap, medan ett talat språk tar 
hjälp av kroppsspråk. Kunskaper om språk stöder barnets senare läs- och skrivinlärning (Dominkovic, 
Eriksson & Fellenius, 2006, s. 20). God interaktion i läsvänlig miljö kan inte bara ge ett rikare språk, 
utan också ge tidiga läsare. 

 

1.2.3 Musik och språkutveckling 

Jederlund (2002) beskriver musiken i tre beståndsdelar: ljud, puls (rytm) och rörelse (hjärn- och 
motorisk rörelse. Ljud kan förklaras som att det kommer toner från en ljudkälla – en ljudkälla kan 
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komma från stämbandet hos en människa eller från ett instrument. Toner kan skapa klang, kluster och 
harmonier. I min studie handlar ljud om sång. Puls/rytm är tidsfaktorn i musik; dvs. i vilket tempo 
ljudet sorteras i (s. 13). ”Förmågan att delta i en gemensam puls förefaller mycket tidig”, utifrån 
Jederlunds egna observationer och erfarenheter fastställer han att barn oftast utvecklat denna förmåga 
redan i ettårsåldern (Jederlund, 2005, s. 41). Det verkar som att musikaliska utvecklingen sker före 
språkutvecklingen, och att musik och språk inte kan ses som en helhet. Jag kommer nedan att bearbeta 
litteratur om likheter och skillnader mellan språk och musik.  

I ett kommunikativt perspektiv ses musik som ett icke-verbalt språk medan det talade språket står 
under kategorin för verbalt språk (Jederlund, 2005, s. 17). Talspråk och musik står alltså under olika 
språkliga kategorier. Enligt neurologisk forskning utvecklas musik tidigare än talspråket. Musiken 
utvecklas i djupliggande funktioner i hjärnan, medan det talade språket, som är en konstruktion av 
människor, utvecklas senare och i hjärnans ”högre” nivåer, i cortex, hjärnbarken (Jederlund, 2005, s. 
18). Redan i ett tidigt stadium sätts spår av minnen hos fostret av moderns rörelser, rytmiska 
vibrationer, ljudet av hennes röst, vilket blir viktiga byggstenar i barnets vidare utveckling (Jederlund, 
2005, s. 33). ”Sången kommer före talet, ja långt innan. Åtminstone om man envisas med att försöka 
skilja dem åt under de första åren. Sångens beståndsdelar: tonhöjd, melodisk form, röstklang och rytm 
finns där redan hos spädbarn” (Jederlund, 2005, s. 65). Jederlund har mött både barn och vuxna som 
inte talar och ”för några av dessa har sången kunnat vara inkörsport även till talet” (Jederlund, 2005, s. 
67). 

Aage Brandt (2009) menar att vi kan se spår av musik i alla språk. Språk är uppbyggd av regelbundna 
intonationsmönster och hänger samman med lexikala och syntaktiska konstruktioner. När en individ 
språkligt uttrycker sig innebär det också att individen uttrycker sig musikaliskt (a.a. s. 32). Språk är en 
mänsklig aktivitet för socialisation. Fonetiska, syntaktiska och semantiska komponenter i språkets 
struktur gör det möjligt för människan att kunna uttrycka sig och förmedla tankar och idéer om 
frånvarande, abstrakta saker. Aage Brandt tror själv att det är något inom musik eller musikalitet som 
gör att språket behöver struktur för att det skall bli symboliskt; dvs. språket behöver musik för att 
kommunikationen skall bli ett dekontextualiserat språk (Aage Brandt, 2009, s. 33). 

Enligt Mithen (2006) delar språk och musik gemensamt tre uttryckssätt; för det första är det röst (tal 
resp. sång), för det andra är det gester (teckenspråk resp. dans) och för det tredje så kan både språk och 
musik skrivas ned till ord resp. noter. En individ kan också förlora språklig såsom musikalisk förmåga 
i hjärnan; afasi är en språklig störning medan motsvarigheten för den musikaliska störningen kallas för 
amusi (Mithen, 2006, s. 15).  

Kan språk existera utan musik? Man kan förlora både språkliga och musikaliska förmågor. Mithen 
beskriver flera personer som musicerade under en lång tid; sång och hantering av instrument. Helt 
plötsligt drabbas de av neurologiska sjukdomar och får även amusi på köpet. Språkliga förmågan är 
densamma som före insjunkandet hos de beskrivna personerna, medan musikaliska förmågan är borta 
(Mithen, 2006, kap. 4). Språket kan inte existera helt utan musik eftersom prosodin i språket utgör en 
del som bidrar till betydelsen i det som sägs. 

I en ny studie undersöktes sambandet mellan läsförståelse, god prosodi under uppläsningen och 
läshastighet. Det visade sig att prosodiförmågan, talets musikaliska färg, är en nödvändig ingrediens 
för att processa det lästa till något meningsfullt (Valencia et al., 2010). Därmed är språk utan musik en 
omöjlighet. Men ger musik goda effekter på språket? 

Legg (2009) beskriver i sin engelska artikel där han testade hypotesen om att inlärning av ord och 
fraser via redskapet sång förbättrar elevers förmåga att memorera och förstå centrala ord i det franska 
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språket. Han beskriver en tidig studie om detta, som Hurwitz gjorde redan 1975, där musik har gett 
imponerande resultat på barns läsförmågor (s. 2). Detta är en av de studier som Legg baserar sin egen 
studie på. Syftet med Leggs studie var att upptäcka om det finns samband mellan musik och elevers 
inlärning av ordförråd inom det franska språket. En sång skulle vara en metod som hjälpte eleverna att 
internalisera och förstå franska ord med snabbare hastighet än vad som var vanligt (Legg, 2009, s. 2-
3). Testet delade in elever i två grupper; en musikgrupp och en icke-musikgrupp. Det gav positiva 
resultat i språkinlärningen för elever i musikgruppen än de utan musik; musikgruppens elever kunde 
mer effektivt översätta fraser och ord från engelska till franska via en sång (Legg, 2009, s. 7). 

I diskussionen tar Legg upp ett ämne som berör barn och ungdomar inte bara ur ett internationellt 
perspektiv, utan även det svenska skolsystemet. Estetiska ämnen anses inte vara ett viktigt ämne för 
barns inlärning, och dessa ämnen blir orättvist behandlade i styrdokument och i fördelning av alla 
ämnen i undervisningsplaneringen (Legg, 2009, s. 9). Vad vi pedagoger i förskolan och skolan kan 
göra är att försöka få styrande politiker att förstå att estetiska ämnen ger positiv inverkan på barns 
inlärning, eftersom vi kan relatera till exempelvis Leggs undersökning.  

 

1.2.4 Det kommunicerande barnet 

Barnets ”kroppsmognad språk och sång medverkar till att sätta ord på saker och ting. Och 
begreppsapparaten är en frihet av livserfarenhet och tillväxt. Behovet av att uttrycka sig pockar 
ständigt på…” (Bjørkvold, 2005, s. 45). Musik driver barns språkutveckling framåt.  

 

Communicative musicality 

När barn föds är de ivriga att få kommunicera med omvärlden eftersom de vill uttrycka sina känslor 
och intentioner. När det lilla barnet ser hur dess förälder reagerar på det egna ljud som de skapar, 
uppstår en meningsfull kommunikation. Redan vid födseln kommunicerar vi musikaliskt, varav teorin 
communicative musicality utgör referensramen för en bok med samma titel, där teorin kan ge en 
förståelse för en ny insikt om hur människor kommunicerar (Malloch & Trevarthen, 2009, s. 183). 
Inom spädbarnspsykologin har musik blivit en modell för att förstå kommunikationen och den 
känslofulla interaktionen mellan två individer. Grunden för ’communicative musicality’-teorin bygger 
på observationer och analyser av mödra-spädbarn-kommunikation. Teorin säger att det musikaliska 
uttryckssättet är en medfödd kapacitet, och en grund för alla former av mänsklig kommunikation 
(Malloch & Trevarthen, 2009, s. 188). 

Studier av spädbarn har visat att det sker en musikalisk kommunikation mellan spädbarn och deras 
mödrar, i spädbarnets talutveckling (Trevarthen & Panksepp, 2009, s. 131). Redan från tidigt stadium 
har barnet samma kommunikationsförmåga; de rytmiska fraseringarna, de känsloladdade (affektiva) 
toner, melodier och prosodi, är delar av både musik och språk. När hjärnan lär sig språk så uppstår det 
känslor, vilket grundar sig på den musikaliska delen, eftersom den sångbaserade kommunikationen är 
en förutsättning för talutvecklingen (Trevarthen & Panksepp, 2009, s. 132). När ett barn ännu inte har 
utvecklat ett talat språk är kommunikationsprocessen narrativ. Barnets syfte är att berätta något. Det 
svarar med melodiska ljud när någon de känner talar med det och barnet försöker bemöta 
kommunikationspartnern genom att försöka berätta. Detta är baserat på observationer och tester 
(Trevarthen, 2010-11-19). 
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Musiken – barnets första språk? 

Vanligtvis använder vi ett barnanpassat tal till de små barnen, vilket kan benämnas som "baby-talk", 
"motherese" och "infant-directed speech" (IDS). Vi talar på ett vis som låter som en sång med höjt 
tonläge och långsammare tempo, eftersom barnen uppmärksammar på ljudet och inte på själva ordens 
betydelse och innebörd (Mithen, 2006, s. 69). När en vuxen lär ett litet barn ett nytt ord höjs ofta 
tonläget på uttalet av ordet. Knappast skulle en vuxen låta på samma vis när han eller hon lär en annan 
vuxen ett nytt ord (Mithen, 2006, s. 70). 

På detta sätt uttrycker Mithen när han beskriver musik som en del av ett barns första språk. Han menar 
att sång var människors första sätt att kommunicera. Med hjälp av studier om människors förhistoria, 
om hur våra förfäder kommunicerade innan det talade språket uppfanns, berättar han om att musik 
(sång och dans) och språk härstammar från samma rot. För 200 000-70 000 år sedan bestod språket av 
just musikaliska uttryck. Detta var för socialisation. Olika röstmelodier symboliserade olika saker, 
t.ex. stod ett visst läte för ett slags alarm av fara eller i behov av hjälp.  

Före homo sapiens existens, levde neandertalarna. Vissa forskare hävdar att neandertalarna 
kommunicerade på ett sätt som påminner om talat språk, medan motargument finns för detta, då det 
saknas exempelvis synliga symboler för talet, grottmålningar osv. Dock brukar neandertalarnas 
kommunikation beskrivas med förkortningen "HMMMMM" som står för "Holistic, Manipulative, 
MultiModal Musicality Mimetic" (Mithen, 2010-11-19). Musiken är alltså ett förspråkligt beteende 
hos inte bara våra föregångare, utan även hos våra spädbarn. Mithen förklarar att det som utmynnar 
den gemensamma roten mellan musik och talat språk är att språk fungerar som framförande av 
information medan musik förmedlar våra känslor (Mithen, 2010-11-19). Dock insisterar Mithen att 
sång är ett viktigt medel eftersom det involverar integrationen av både melodi och tal – musik och 
språk (Mithen, 2006, s. 53). Sång bygger nämligen broar (Bjørkvold, 2005, s. 30). För att ett språk ska 
utvecklas hos ett barn utan språk behöver det samspela med någon som besitter språk. En nybörjare 
bör få hjälp av en mästare, en process som kallas ”scaffolding”. Skulle ett litet barn kunna lära sig 
språk av ett jämnårigt barn? (Mithen, 2010-11-19).  

 

 

Musiken och hjärnan 

Hur fungerar musiken i hjärnan? Fagius hävdar att den vänstra hjärnhalvan vanligtvis är den som 
dominerar hos människan. Där befinner sig språket. Musiken sitter i högra hjärnhalvan. Detta är 
bevisat i MRT-bilder av hjärnan, en bildgivande röntgen. Det är den stora skillnaden mellan musik och 
språk. Fagius förklarar att båda våra öron är kopplade till båda hjärnhalvorna; högra örat har en stark 
anknytning till den vänstra hjärnhalvan medan vänstra örat har en stark anknytning till den högra 
hjärnhalvan. Det betyder att det högra örat uppfattar talade ord bättre, medan det vänstra örat uppfattar 
melodier bättre. I högra hjärnhalvan uppfattar vi våra känslouttryck av en melodi och därför befinner 
sig musiken till största del där. Den vänstra hjärnhalvan är känd för att vara den sidan där vi löser 
problem, analyserar toner och detaljer.  

Det finns ytterliggare en grundläggande faktor som skiljer musik och språk. Vi kan t.ex. förlora ett 
intresse för musik men fortfarande ha musikaliska förmågor som sitter kvar i hjärnan. Språk kan du 
förlora via en hjärnskada, men har du förlorat språket så kan du inte utöva språk men fortfarande utöva 
musik. Språk är till för att överleva i mötet med andra människor, medan musik är nöjet i våra liv 
(Fagius, 2010-11-19). Fagius utgår från att musik och språk fungerar som två olika processer i hjärnan, 
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medan Mithen menar att musik och språk härstammar från samma rot. Trevarthen ser musik som ett 
förspråkligt beteende, en perception och inte som en kognitiv process (konferens, 2010-11-19). 
Bjørkvold (2005) skriver om att barn spontansjunger för att kommunicera med varandra. Musiken blir 
ett föremål i leken (a.a. s. 70). När barnen till exempel retar varandra brukar de använda en speciell 
melodi, kanske universell. Vilken person har inte hört en melodi med provocerande innehåll som 
bilden nedan? 

 

(Bjørkvold, 2005, s. 71) 

 

Barnen uttrycker sig genom att sjunga för varandra. Denna bild är ett exempel på när de 
spontansjunger i mötet med andra barn. Språket och musiken bildar en slags enhet för kommunikativt 
uttryck. Det som alla forskare är överens om är att ”alla språkliga uttryck befruktar varandra”. Det kan 
exempelvis vara att när ett barn hittar sin puls i musik och sång så brukar barnet samtidigt ta ett stort 
steg i talspråksutvecklingen (Jederlund, 2002, s. 19). Detta är den grundläggande faktorn till varför 
flera är övertygade om att språk och musik har ett samband.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte är att beskriva och analysera musikens roll i förskolebarns språkutveckling, med fokus på 
semantik. Mina frågeställningar som jag kommer att undersöka kring är: 

1. Hur reagerar barnen när den vuxne läsberättar en saga? 
2. Hur reagerar barnen när de hör den vuxne sjunga? 
3. I vilken grad deltar barnen vid sagoberättandet? 
4. I vilken grad deltar barnen i sången? 
5. Hur kan sagoberättandet bidra till barnens begreppsutveckling? 
6. Hur kan sång bidra till barnens begreppsutveckling? 
  
 
Utifrån tidigare litteratur vill jag poängtera att mycket har skrivits om samband mellan musik och 
språk. Däremot är det ovanligt att finna studier som beskriver musikundervisning i samband med 
barns språkutveckling. Jag anser att min studie fyller ut en kunskapslucka och behövs, då det kan ge 
betydelse för både blivande och redan yrkesverksamma förskollärare. Barnvisornas texter kan bidra till 
barns ordförrådsutveckling, något som jag menar har fokuserats väldigt lite på. 

I vistexter möter barn språklig variation och nya ord som vardagliga samtal sällan innehåller. 
”Helgdagsrock” och ”tunga fjät” är exempel på ord som barn knappast mött om det inte varit för 
sången. Sångerna blir källa till inlärning av nya ord och begrepp och inspirerar som prosa och poesi 
till förståelse av hela sammanhang och berättelser.  

(Jederlund, 2002 s. 72) 
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2. Metod 

Här nedan redovisas vilka som barn som valts ut till undervisningsförsök och hur studien 
planerats och genomförts.  

 

2.1 Val av metod 
För att få svar på mina frågeställningar (Hur reagerar barn när den vuxne läsberättar en saga? Hur 
reagerar barnen när de hör den vuxne sjunga? I vilken grad deltar barnen vid sagoberättandet? I vilken 
grad deltar barnen i sången? Hur kan sagoberättandet bidra till barnens begreppsutveckling? Hur kan 
sång bidra till barnens begreppsutveckling?) hade jag möjligen kunnat välja intervju med personal och 
observationer av personalens arbete. Men eftersom jag var specifikt intresserad av barnens reaktioner 
inför olika metoder bestämde jag mig för att göra ett undervisningsförsök i liten skala. Tanken var då 
att jag då också skulle kunna ha nytta av denna mer praktiska erfarenhet i en framtid när jag själv ska 
språkstimulera förskolebarn. Själva genomförandet av undervisningsförsöket skulle säkert ge nya 
intressanta frågor att arbeta med. För att spara intrycken för en senare bearbetning videofilmades 
undervisningsförsöket. Försöket innebär att två små barngrupper får arbeta med begrepp fast på olika 
vis. I den ena gruppen läsberättar jag en saga. I den andra sjunger barnen tillsammans med mig en 
sång, i vilken samma begrepp ingår som i sagan.  

 

2.2 Urval  
För studien valdes en förskola där kontakten med personal, barn och föräldrar redan var väletablerad. 
Förskolan ligger i en närförort i Norra Storstockholm och har fyra avdelningar. 

Eftersom min studie inriktas på ordförrådsutvecklingen så valdes en avdelning med barn i ålder för 
ordförrådsspurt. I samråd med avdelningens pedagoger valdes sex av barnen ut som kandidater. Dessa 
barn är mellan 16-30 månader gamla. Jag behövde genomföra min undervisning så snarast som 
möjligt och därför valdes just de barn vars föräldrar först lämnat in en talong om samtycke.  

Med hjälp av en av pedagogerna delades barnen in i två grupper. En grupp består av tre pojkar, i den 
andra gruppen består av tre flickor. Varför det blev indelat i kön var för att pedagogerna på förskolan 
tyckte att de flesta flickor tycker mer om att sjunga medan pojkarna föredrar att lyssna på sagor. 
Argumentet var att flickorna är mer aktiva än pojkarna vid sångsamlingar.  

Något som jag började fundera på efter sista sångträffen var om jag hade valt ett alldeles för litet barn. 
Ett av barnen var trots allt bara 16 månader när studien gjordes. 
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2.3 Datainsamlingsmetoder 
 

2.3.1 Berättelsen om pepparkaksgubbarna på två sätt – Försök med 
alternativ undervisningsmetodik 

Undervisningsförsök är när man genomför ett projekt, ”t.ex. en förändring eller ett ingrepp av något 
slag och utvärderar sedan resultatet” (Johansson & Svedner, 2010, s. 56). För att få svar på mina 
frågor (Hur reagerar barn när den vuxne läsberättar en saga? Hur reagerar barnen när de hör den vuxne 
sjunga? I vilken grad deltar barnen vid sagoberättandet? I vilken grad deltar barnen i sången? Hur kan 
sagoberättandet bidra till barnens begreppsutveckling? Hur kan sång bidra till barnens 
begreppsutveckling?) ville jag se barnen delta i ett av mig konstruerat benämningssamtal (se bilaga 5, 
s. 40). Jag delade in barnen i två grupper: en musikgrupp och en kontrollgrupp utan musik, som kallas 
för sagogruppen. Sagogruppen utgjorde den kontrollgrupp, i vilken barnen fick en annan undervisning, 
”och som ger möjlighet till jämförelse av resultaten”, vilket Johansson & Svedner (2010, s. 57) 
rekommenderar i sin metodlitteratur. Det skedde i en muntlig frågestund.  

Undervisningen i sånggruppen bestod av att sjunga ”Tre pepparkaksgubbar” (Gullstrand & Tegnér, 
1913) med flickorna (se bilaga 2, s. 33). Sången var inte för komplicerad för små barn att lära; den 
sjungs i fyrtakt och det är inte så många toner. Det är många upprepningar av julord som 
Pepparkakeland, gubbar, julen, tomten, bocken och pepparkakegris. Undervisningen i sagogruppen 
bestod av sången omskriven till en sagoversion.  

Musikgruppen fick höra sången under en hel vecka. De fick höra tonlägesförändringar i melodin och 
fick känna på rytm genom att de gick och klappade samtidigt som de sjöng, det skulle vara en 
renodlad musikundervisning. Sagogruppen fick höra sången omskriven till en sagoversion. Den 
berättades utifrån en sagobok som jag konstruerade. Jag målade bilder till texten och häftade ihop det 
till en sagobok (se bilaga 3, s. 34). Sagan börjar med att presentera pepparkaksgubbarna; de var tre 
stycken, de är bruna, deras ögon var av korinter och hattarna satt på sned. Sedan beskrivs själva 
händelsen i sagan; de vandrade iväg hand i hand och lämnade tomten och bocken. På slutet får man 
reda på varför tomten och bocken blev lämnade; de ville inte lämna pepparkaksgrisen. Denna grupp 
fick inte sjunga, men de fick se bilder på pepparkaksgubbar i samband med sagoberättandet. När jag 
läste använde jag bara min text som en mall, för jag ”pratläste” och samtalade med barnen under 
sagostunden. Barnen fick då tillfälle att kommunicera. 

 

2.3.2 Samtal om berättelsens nyckelbegrepp 

I en ambition att få reda på om barnen förstod och kunde använde de viktigaste orden i berättelsen 
genomfördes i båda grupperna ett samtal om dessa ord dels före undervisningsförsöken och dels efter 
avslutat försök. 

 

1. Vilka är dessa och hur många är de?  
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2. Vilken färg har de på kroppen? 

3. Vart bor de? 

4. Vilka är dessa?  

 

5. Var lämnade gubbarna tomten och bocken?  

6. Vem ville tomten och bocken inte resa ifrån? (visar en gris bara vid starten, vill att barnen ska 
svara på detta utan konkret bild av gris på slutet) 

 

7. Hur sitter gubbarnas hattar? 

8. Vad har gubbarna för ögon? 

 

Samtalet skedde i ett rum med mjuka mattor, kuddar och madrasser. Jag samtalade med en grupp åt 
gången. För att fånga barnens intresse med spänning plockade jag fram dockor från en liten väska. 
Barnen gavs visuellt stöd i form av konkret material som dockor i papper: tre pepparkaksgubbar, en 
tomte, en julbock och en pepparkaksgris. Min undran var om barnen i båda grupperna skulle svara på 
mina frågor på samma sätt, och om de skulle kunna svara bättre efter undervisningsförsöket än före. 

 

2.3.3 Videoinspelning av undervisningsförsök 

Johansson och Svedner (2010) rekommenderar ”att samla in observationerna löpande för att göra 
kategoriseringen efteråt” (a.a. s. 44). Det betyder att jag i första steget samlar in observationer och 
därefter kategoriserar olika delar i efterhand.  

Genom att spela in tillfällena på videofilm kunde jag samla in fältmaterial för att i efterhand noggrant 
observera barnen i videofilmerna. Jag själv var den som ledde undervisningen i grupperna, och därför 
blev det svårt att observera samtidigt som jag höll i undervisningen. Ljud- och videoinspelningar har 
sina fördelar: man fångar upp ögonblick som annars kunde ha gått förlorade. En stor rikedom av 
detaljer blir bevarade i videofilmer (Bjørndal, 2005, s. 72). Det jag hörde och såg på kameran, kunde 
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jag titta och lyssna på flera gånger, och vidare har detta transkriberats och slutligen sorterats och hittats 
kategorier som var adekvata till mitt arbete. 

Inspelningarna gjordes med en privat digitalkamera. Varje tillfälle spelades in samma tid varje 
förmiddag under en skolvecka. Kameran ställdes på en pall i ett av de fyra hörnen i rummet, som gav 
en vy över hela rummet. Barnen och jag satt ganska nära kameran, så barnens ansiktsuttryck syntes 
tydligt i filmerna.     

 

2.4 Databearbetningsmetoder 
Rostvall & West (2001) har i en doktorsavhandling studerat barn som utövar musik. Syftet var att 
skapa en fördjupad förståelse i interaktionen mellan lärare och elever i instrumentalundervisning, hur 
lärare och elever agerar i undervisningen samt relationer mellan interaktion, kunskapsutveckling och 
institution. Lektionerna videofilmades för vidare analys och tolkning av det som verkligen sker i en 
undervisningssituation. I ett av deras observationsscheman studeras både lärarens och elevens 
musicerande, tal och övriga handlingar. Dessa utgör kategorier i schemat. Tiden för de olika 
händelserna observeras från noll till tjugotvå minuter (Rostvall & West, 2001, s. 108-117). 

Det som beskrivs är hur skicklig eleven kan musicera, elevens och lärarens talutrymme och språkbruk 
samt uppmärksamhetsfokus (om eleven uppmärksammar exempelvis på motoriska aspekter). Dessa 
kategorier handlar i stora drag om hur eleven och läraren reagerar, vad de gör och vad de säger. 
Huvudkategorierna i musikundervisningen som Rostvall & West studerade kommer jag att använda; 
hur barnen reagerar, grad av deras deltagande (vad de gör och säger), inspirerade bearbetningen av 
mina videoinspelningar. Mitt observationsschema används i båda grupperna och delas in i tre olika 
kategorier; Barnens reaktioner när de hör mig läsberätta en saga/sjunga en sång, graden av barnens 
deltagande I sagoberättandet/sången och hur sagoberättande/sång kan bidra till barns 
begreppsutveckling. 

Det som observeras är: 

• Barnens reaktioner när de hör mig läsberätta en saga 
• Barnens reaktioner när de hör mig sjunga 
• I vilken grad barnen deltar barnen vid sagoberättandet 
• I vilken grad barnen deltar i sången 
 
Före och efter avslutat försök mätte jag barnens ordförråd som jag kallar för frågestund (se bilaga 5, s. 
39). Det är ett informellt samtal om innehållet i sången/sagan. Anledningen till att jag gjorde det före 
undervisning är för att se om barnen kan benämna specifika ord som ingår i innehållet av sången och 
sagan.  

Varför jag valde samma frågor efter avslutat försök var för att se om barnen kunde benämna ord som 
ingår i sagan eller sången, de ord som de kanske tidigare inte kunde benämna. Huvudfrågan för 
studien var: har barnen tillägnat sig nya ord via medlen sång och sagoberättande?  
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2.5 Tillförlitlighet 
Man kan inte veta att man mäter rätt saker och mäta tillräckligt noggrant. Mitt försök att mäta barnens 
ordförråd både före och efter aktiviteten med pepparkaksgubbarna kan visa stora fel. När jag frågade 
om orden kan en del av barnen mycket väl ha förstått och kanske till och med försökt uttala en del av 
orden utan att jag uppfattade det. Det kan också ha varit så att barnen inte samspelade i denna dialog 
av andra skäl. Gruppindelningen som gjordes kan också ha påverkat tillförlitligheten. Det är oklart om 
studien visar skillnad mellan ordförrådsutveckling med saga eller sång eller om den bara visar att 
pojkar och flickor är olika. Studien omfattar endast en avdelning på en förskola. Språkutvecklingen 
och dess perioder eller stadier ser olika ut, vilket tidigare har konstaterats i kapitlet om 
litteraturgenomgången. Vissa barn har också långsammare inlärningsförmåga än andra.   

Det kan inte bli tillförlitligt då vissa barn har ett större passivt ordförråd än det aktiva (talet). Några 
barn kan känna till benämningar på saker och ting och kan förstå betydelsen när en vuxen benämner 
ett begrepp, men barnet kan inte alltid producera det självt i talet.  

Vissa barn har också kanske fått en konkret erfarenhet av pepparkakor genom att fått se och smaka på 
dem. Barn får mindre chans att lära sig nya ord så länge det inte sker i ett konkret sammanhang.  

 

2.6 Etiska hänsyn 
Föräldrar fick skriva under ett samtyckesbrev (se hela brevet i bilaga 1, s. 32). Samtyckesbrevet hade 
skrivits utförligt med stöd av de forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning.  

I brevet informerades föräldrarna om att deras barn har ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig 
insyn; dvs. individskyddskravet. Föräldrar fick ta del av de fyra huvudkraven: 

• Informationskrav – jag som forskare skall informera berörda om min studie. 
• Samtyckeskravet – alla berörda har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 
• Konfidentialitetskravet – Forskningsmaterialet, observationerna, skall skyddas och förvaras säkert 

så att obehöriga inte kan ta del av dem. Det handlar om sekretess och jag kommer att ej publicera 
personuppgifter, förskolans och ortens namn. Ingen berörd skall kunna bli identifierad i studien. 
Därför kommer jag att fingera alla namn i min undersökning. 

• Nyttjandekravet – de uppgifter jag samlar in kommer endast att användas för forskningsändamål. 
(Vetenskapsrådet, 2002). 
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3. Presentation av resultat 

I detta avsnitt redovisas vad som händer under samtalen om ord och under de båda typerna av 
undervisningsförsök; berättelsen om pepparkaksgubbarna som saga och som sång. 
Avslutningsvis besvaras frågeställningarna 1-4. Frågeställningarna 5 och 6 presenteras under 
kapitel om analys. 

Observationsscheman finns samlade i kapitel med bilagor (se bilaga 7.4, s. 35). 

 

Innan jag presenterar resultatet vill jag upprepa mina frågor som användes under de informella 
samtalen med barnen, samt svaren som förväntades av barnen: 

Vilka är dessa och hur många är de? (Svar: pepparkaksgubbar/gubbar, tre) 

Vilken färg har de på kroppen? (Svar: brun) 

Vart bor de? (Svar: Pepparkakelandet) 

Vilka är dessa? (Svar: tomten och bocken) 

Var lämnade gubbarna tomten och bocken? (Svar: spisen) 

Vem ville tomten och bocken inte resa ifrån? (Svar: pepparkaksgrisen) 

Hur sitter gubbarnas hattar? (Svar: snett) 

Vad har gubbarna för ögon? (Svar: korinter) 

 

Orden i de förväntade svaren är nyckelord som kopplas till sången/sagan. Det är också ord som jag 
tror att barnen tidigare inte har hört, men som de kommer att tillägna sig via sång/sagoläsning. 

 

3.1 Inledande samtal om ord i 
pepparkaksberättelsen 
Barnen och jag satt i ett rum med en stor mjuk matta som täcker hela rummet, samt madrasser, filtar 
och kuddar. Denna plats fungerar som ett vilorum för barnen. När madrasserna står på rad i en 
garderob som täcker ena väggen, brukar barnen få vara där inne och lyssna, sjunga och dansa till 
barnsånger som spelas på avdelningens cd-spelare.  

Innan de valda barnen äntrade in genom dörren till vilorummet, möttes de av andra avundsjuka barn på 
avdelningen. Det är som att barnen vet att något roligt skall hända. Barnen satte sig ner på den mjuka 
mattan och väntade med förtjusning.  

Jag valde att ta in barnen gruppvis; först ut var sånggruppen, sedan fick sagogruppen komma. 
Frågestunden blev stillsam och mysig; barnen fick lugn och ro att prata; något som sällan händer under 
en livlig dag på förskolan. 
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Varje grupp fick sitta i femton minuter vardera i rummet. Frågorna för samtalet var få; men tanken var 
att alla barn skulle få prata och tänka fritt. 

   

3.1.1 Sånggruppen 

Deltagande barn: Emmy, Lisa och Natalia 

Emmy ser frågande ut när hon ser en bock och kan inte svara på vad figuren föreställer. Troligtvis är 
det för att hon aldrig har upplevt begreppet i något meningsfullt sammanhang. 

Lisa svarar inte på någon fråga. Hon ler. När Lisa får frågor som ställs individuellt till henne, svarar 
hon ändå inte på någon fråga. Dock sitter hon och räknar gubbar och gissar att gubbarna är gröna 
(gissar eftersom hon ännu inte hört sången). 

Natalia springer runt i rummet och pratar i konsonant-vokal-konsonant-vokal-joller. Vid ett tillfälle 
visar hon intresse för pappersfigurerna, hon sätter sig ned och pekar. Hon säger ”dädä”. När hon hör 
mig svara genom att benämna ordet bock, försöker hon härma ordets ljud. 

 

3.1.2 Sagogruppen 

Deltagande barn: Linus, Simon och Olle 

Linus svarar inte på frågor som ställs. Han säger att en pepparkaksgris föreställer en björn. Han pekar 
på figurerna och frågar: ”vad är det här då?”.  Han upprepar begrepp när han hör mig säga dem. 

Simon kan begreppen som Emmy från sånggruppen kan. Han är intresserad och aktiv när han kan 
svara på frågorna, men ser frågande ut när han inte kan svara på dem. Han blir tystlåten när han hör 
nya begrepp. 

Olle talar mycket under samtalet men hans tal är svår att tyda. Han uttrycker sig med flera utrop som 
”oj!”, ”wow!” och ”åh!”. När han ser bild på en pepparkaka kommenterar han med ”mums” och 
försöker nafsa på pepparkaksfiguren som är gjord av papper.  

 

3.2 Undervisningsförsök i sånggruppen 

3.2.1 Första träffen 

Deltagande barn: Emmy, Lisa och Natalia 

Emmys reaktion när hon hör sången för första gången är att hon stillsamt lyssnar, samtidigt som man 
kan observera att fingrarna rör sig rytmiskt i takt med sången. När sången upprepar för andra gången, 
börjar hon härma sin kamrat Lisa, som flaxar med armarna och gungar med kroppen. 

Emmy är ganska tystlåten och deltar inte speciellt mycket, förutom att hon nynnar. Hon ser 
koncentrerad ut. 

Lisa blir glad av att höra när en vuxen sjunger och hon reagerar med ett glatt skratt. Hon börjar direkt 
gunga då sången påbörjas. Lisa ser också riktigt koncentrerad ut, hon försöker härma både melodi och 
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text. Andra gången då sången framförs så deltar hon aktivt genom att tralla på melodin och det låter 
likt den rätta melodin. Dock sjunger hon inga ord. Hon applåderar efter sången och utropar ”Bravo!” 

Natalia ser först förvånad ut när hon hör en vuxen börjar sjunga. Hon tittar frågande på mig och sina 
kamrater. Dock rör hon på kroppen; den gungar rytmiskt. Detta övergår till armen, som hon rytmiskt 
börjar röra i luften, upp och ned. Natalia deltar inte i sången. Så fort sången slutar, skriker hon 
”GATO”. 

 

3.2.2 Andra träffen 

Deltagande barn: Emmy, Lisa och Natalia 

Något har hänt hos Emmy under andra undervisningstillfället. Hon reagerar med dans så fort sången 
startas och ler glatt. Hon nynnar på melodin. Något som hon inte gör är att sjunga själva orden i 
sången.  

Lisa dansar, gungar och flaxar med armarna. Hon trallar på melodin i sången, men något nytt har 
uppstått – hon sjunger sista ordet i varje mening någon sekund efter mig.  

Natalia sitter på mattan och som tidigare tillfälle rör hon sin vänsterarm upp och ned i luften. Däremot 
har hon börjat delta i sången genom att jollra samtidigt som jag sjunger.  

 

 

3.2.3 Tredje träffen 

Deltagande barn: Emmy, Lisa och Natalia 

Emmy återgår som vid första tillfället; att härma Lisa vid dans. När jag har sjungit första versen klart 
frågar hon när ordet ”tomten” kommer (som förekommer i andra versen). Precis innan jag hinner 
sjunga det ordet, så skriker hon förtjust ”tomte!” 

Hon verkar ha börjat se struktur i sången och förstå till viss del innehållet i sången. 

När Lisa hör vissa strofer i sången; gör hon passande rörelser till. När jag sjunger exempelvis sjunger 
”så bruna, så bruna, vi äro alla tre”, klappar Lisa på sina kinder. Hon pekar också på sina ögon och 
lägger sedan händerna på huvudet när hon hör mig sjunga ”korinter till ögon och hattarna på sned”. 
Lisa har gått från att fylla ut sista ord i varje mening till att sjunga nästan alla ord i sången. 

Natalia fortsätter som tidigare – hon rör armen rytmiskt och jollrar i sången.  

 

3.3 Undervisningsförsök i sagogruppen 

3.3.1 Första träffen 

Deltagande barn: Linus, Simon och Olle 
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Linus reagerar genom att göra miner; när jag använder glada toner i rösten så ler han, när han hör mer 
sorglig ton så ser han bekymrad ut (exempelvis när han hör mig läsberätta att gubbarna lämnade 
tomten och bocken vid spisen). Linus sitter still och tittar, han deltar ej. 

Simon pekar i boken och säger ”titta där då” på varje bild. Han nickar instämmande när jag nämner att 
pepparkaksgubbarna bor i Pepparkakeland.  

Olle blir helt uppspelt när han hör mig läsberätta. Han visar sin glädje genom att göra glada ljud ifrån 
sig och gungar med kroppen. Jag hör honom upprepa efter mig enstaka substantiv som förekommer i 
sagan – hatt, gris och gubbe. 

 

3.3.2 Andra träffen 

Deltagande barn: Linus, Simon och Olle 

Linus gör som tidigare; han lyssnar och lever sig in i prosodin i min röst och gör passande miner efter 
vad han hör. Han pekar på bilderna och frågar ”vad är det här då?” 

Simon tittar, lyssnar och. När jag har börjat med inledningen utbrister han ”Titta gubbe!” Han pekar 
också på detaljer på bilderna och benämner dessa begrepp. När Simon ser en bild på en spis (där 
tomten och bocken blev lämnade av pepparkaksgubbarna) förklarar han vad det är med egna ord; ”äta 
mat där”. 

Olle blir som första träffen så uppspelt och hoppar med kroppen i sittande ställning. När jag tar fram 
boken ropar han förtjust ”gubbe”. Han gör en massa ljud ifrån sig under själva sagoberättandet och 
upprepar ord som jag eller kamraterna säger.  

 

3.3.3 Tredje träffen 

Deltagande barn: Linus, Simon och Olle 

Linus vill sitta så nära boken som möjligt. Han försöker ta kommandot genom att inleda med 
nyckelbegrepp varje gång en ny sida visas i boken. Denna gång benämner Linus alla begrepp som han 
har frågat om vid tidigare tillfällen: ”saga, gubbe-pepparkaka, godishus, bock, tomte” osv. 

Simon gäspar. Han försöker sitta still och ”göra bra ifrån sig”.  Efter halva berättelsen visar han att han 
inte vill delta genom att lägga sig ner på golvmattan. 

Olle blir oerhört glad när han får höra på en saga. Han börjar först hoppa och sedan rulla runt på den 
mjuka mattan. Därefter gör han en massa ljud. Han deltar genom att upprepa begrepp som jag och 
Linus säger. När jag berättar att ”pepparkaksgubbarna vandrade på vägen, tillsammans, hand i hand”, 
försöker han producera det han har hört till eget tal. Det som kommer ut från hans mun är ”hand-
hand”. 

3.4 Avslutande samtal om ord i 
pepparkaksberättelsen 
Detta avslutande samtal sker i samma miljö som det inledande. Det sker på samma villkor; barnen får 
prata fritt i femton minuter, med frågor som leder till samtal.  
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3.4.1 Sånggruppen 

Deltagande barn: Emmy, Lisa och Natalia 

Emmy pratar mer än gärna. Hon svarar inte direkt på frågorna, men berättar fritt: ”Det är en, två, tre 
gubbar. Där är magen, munnen och ögonkorinter. Hatten är sned. De är bruna, men de har svarta ögon 
och grisen har rosa hjärtan på kroppen”.  

Lisa räknar och svarar att det är tre gubbar. Hon svarar på frågorna förutom att hattar sitter på sned och 
ögonen är gjorda av korinter. Om man jämför med det första inledande samtalet så har hon nu vid 
avslutningen tillägnat sig nya begrepp som brun, Pepparkakeland, spis, bock. 

Natalia svarar ”bobbe” och syftar till en pepparkaksgubbe genom att också peka på en sådan.  

 

3.4.2 Sagogruppen 

Deltagande barn: Linus, Simon och Olle 

Linus svarar på alla frågor och är ivrig att göra det före kamraterna. När jag frågar ”Hur sitter 
gubbarnas hattar” så svarar han var de sitter, dvs. ”på huvudet”.  

Simon kompletterar då Linus svarar ”fel”. Han försöker också hinna svara före Linus. Simon säger nu 
ordet spis istället för ”äta mat” som han sa tidigare. Samtalet visar att han nästan kan benämna alla de 
nyckelbegrepp som jag var ute efter.   

Olle upprepar det kamraterna säger. När jag ber Olle individuellt svara på frågor så förblir han tyst.  
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4. Analys av resultat 

4.1 Hur reagerar barnen när den vuxne 
läsberättar sagan om pepparkaksgubbarna? 
När barnen hör en saga kan de göra båda glada eller ledsna miner, något som Linus gjorde, beroende 
på musiken i mitt tal. Som Mithen (2007) påpekat är att språket inte kan existera helt utan musik 
eftersom prosodin i språket utgör en del som bidrar till betydelsen i det som sägs (a.a. s. 15). Språk 
utan musik är alltså en omöjlighet om man utgår från studien av Valencia et. al. (2010). 

Barnen i sagogruppen förstod budskapet i det som jag berättade om; om det var glatt eller sorgligt. 
Bjørkvolds redogörelse för den universella melodin, har ett retsamt budskap, och detta förstår barn 
redan i en tidig ålder (Bjørkvold, 2005, s. 71). 

Lundberg (2007) menade att om en vuxen aktivt samspelar och samtalar med barnen om nya begrepp 
och ord samt knyter an böckernas händelser med barnets erfarenhet under läsningen så stimuleras 
barnets språk- och begreppsutveckling (a.a. s. 15-17). Det som jag gav barnen var tillfällen där jag mer 
pratläste och samtidigt förklarade nya ord som de tidigare inte hade mött i vardagligt samtal. 
Söderbergh (1988) skriver identiskt med Lundberg, att samspel med vuxna berikar barnets språk och 
utvecklar barnets ordförråd.  

Jag fick mer kontakt med barnen i sagogruppen än barnen i sånggruppen. Det berodde på att jag och 
barnen i sagogruppen hade chans att samtala mer istället för att jag bara läste sagotexten rakt av. De 
hade chans att fråga ”vad är det här då?”. I sånggruppen kunde jag inte avbryta mitt i sången och 
förklara sångens berättelse. Barnen fick heller ingen chans till samtal och frågor. Skulle jag ha låtit 
dem göra såsom sagogruppen, så skulle jag inte följa syftet med min studie. Barnen fick istället själva 
tänka igenom om berättelsens innebörd.  

 

4.2 I vilken grad deltar barnen i sagoberättandet? 
Enligt Lpfö98 så skall förskolan ”sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin 
förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, 
rörelse, sång och musik, dans och drama” (a.a. s. 9). I sagostunden får barnen tillfälle att förmedla sina 
tankar via samtal under läsningen, men de skapar inte något konkret alster som ett uttryck för 
kommunikation. Det som förskolans läroplan betonar är att pedagoger måste rikta sig in i en 
språkutvecklande verksamhet, men just högläsning som metod nämns inte en enda gång. I min studie 
har barnen fått vara delaktiga under min pratläsning. I samtal om en berättelse, får barnen tillägna sig 
nya begrepp och tillfällen att själva använda sin kommunikativa förmåga. Det ger de alltså tillfälle att 
utveckla sitt språkande. Och som jag tidigare tagit upp i kapitlet om språkets delar (semantik) så krävs 
det att vuxna använder passiva ord i ett sammanhang, för att aktivera barnets användning av dess 
passiva ordförråd (Marklund, 2010).  
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Barnen i både sagogruppen och sånggruppen har sedan länge nått den kognitiva nivå, där 
objektpermanensen inträder i den semantiska utvecklingen. De vet att en sak som inte syns, men 
syntes nyss, fortfarande finns. Detta var förutsättningen för att barnen i sagogruppen tillägnade sig nya 
begrepp, eftersom de är mitt i ett ordsamlarstadium. Linus och Simon, verkar ha nått en högre nivå, 
eftersom de talar i flerordssatser (de frågar: ”vad är det här då?”) Dessa barn blir tre år om ca ett halvår 
men redan nu ökar ordförrådet. Söderbergh (1998) förklarar att det är då den grammatiska förmågan 
tar fart och därför blir barnens yttranden längre. 

Olle är fortfarande mitt i ordsamlarstadiumet. Han verkar samla nya begrepp genom att upprepa 
substantiv som han hör att andra benämner. 

 

4.3 Hur reagerar barnen under sångstunden om 
pepparkaksgubbarna? 
När barnen i studien hör min sång, är det inte deras tal som aktiveras först. Det är kroppen som 
reagerar först. Som Jederlund (2005) beskrev; att det verkar som att musikaliska utvecklingen sker 
före språkutvecklingen. I den musikaliska utvecklingen ingår förmågan för att känna rytm (a.a. s. 41). 
I min studie, ser jag lilla Natalia röra armen rytmiskt. Under inledande och avslutande samtal ville hon 
inte samtala och när hon försöker säga något så låter det som joller. Något som Jederlund (2005) 
nämnde var att musik och språk inte kan ses som en helhet (a.a. s. 41), vilket jag sett i sånggruppen, att 
musik och språk sker inom olika utvecklingslinjer, men ändå har ett samband pga. joller (som låter 
som en sång med ett språkligt budskap).  

Samspelet i sånggruppen var annorlunda till skillnad från sagogruppen. Skillnaden på gruppernas 
reaktioner var att barnens i sånggruppen visar först och främst rörelser, medan sagogruppens barn 
försöker skapa dialoger med mig som vuxen. Trevarthen (2010) menar att när ett barn ännu inte har 
utvecklat ett talat språk så är kommunikationsprocessen narrativ. Barnets syfte är att berätta något. I 
sagogruppen sker denna kommunikation under själva undervisningsprocessen medan det inte sker 
något sådant i sånggruppen. Sagogruppen fick samtala om bokens händelser, fråga det som verkade 
oklart och obekant för dem osv. medan sånggruppen endast fick lyssna till en sång. De försöker sedan 
återskapa sången som de har hört, men det verkade utgöra mer som en prestation för barnen än som 
syfte att kommunicera med andra. Sången blev därmed inte lika tydlig narrativ som sagoläsning. 
Barnen i sånggruppen fokuserade mer på nyckelord i sången, melodin, sina egna rörelser och jag vågar 
inte påstå att de förstod själva berättelsen i sången. Sången tillförde inte lika mycket som sagoläsning 
gör om barnen skall förstå en berättelse, men sång tillförde nya begrepp och ett utökat ordförråd. 

 

4.4 I vilken grad deltar barnen i sången? 
Om vi återgår till språkutvecklande verksamhet enligt Lpfö98, så skall barnen få möjligheter att 
utveckla sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i uttrycksformer som sång och 
dans (a.a. s. 9). Något barnen inte hade fått möjlighet till i undervisningsförsöket var just att förmedla 
sina egna tankar. Hur ska de göra det när de blir presenterade att lära sig en sång som redan existerar? 
Det som redan är skrivet i sådana sånger utgår inte alltid från barnets erfarenhetsvärld. Barnen i min 
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studie verkade inte ha erfarenheten av att pepparkaksgubbar har korinter till ögon. Sången skrevs flera 
decennier tidigare – så hur många människor sätter korinter på pepparkaksgubbar idag?  

Som jag tidigare nämnt har dessa barn sedan länge utvecklat objektpermanens i den semantiska 
utvecklingen (Marklund, 2010). Sånggruppens barn vet att en pepparkaka existerar när vi sjunger om 
den, trots att den inte syns. Till och med lilla Natalia, som jollrar samtidigt som hon kombinerar med 
ettordsfraser, förstår det, när hon säger ”bobbe” (gubbe). Hon varken tittade på en pepparkaksgubbe 
eller hörde någon säga det och ändå kan hon producera ett sådant begrepp.   

Lisa talar helst i två-treordssatser men när hon sjunger så flödar flerordssatser fram. Som Jederlund 
(2005) beskrev tidigare, kan sången vara en inkörsport till talet (a.a. s. 67). Är det just Jederlunds 
beskrivning som jag har sett hos Lisa? 

Emmys språkliga förmåga är mitt i produktionen av flerordssatser, men i sång sker detta ej. Det 
kommer endast ett ord fram; tomte. Hos henne verkar sången inte tillföra särskilt mycket i sitt tal, men 
semantiken utvecklades, då hon tillägnade sig nya begrepp.  

 

4.5 Hur kan sång bidra till barnens 
begreppsutveckling? 
I sånggruppen får barnen inte se något konkret material under själva undervisningstillfällena. Barnen 
gör självständigt rörelser för att det ska skapa en konkret erfarenhet med själva sången, inte bara 
melodi utan även textens innehåll. De lyssnar noggrant på orden i sången och försöker tolka dessa 
kroppsligt.  

När det handlar om begreppsutvecklingen, kan nya ord införlivas i barns erfarenhetsvärld om man gör 
något konkret utav sina rörelser. Det blir meningsfullt för barnen att se passande rörelser till 
sångtexter. En pepparkaksgubbes hatt sitter på huvudet och detta skall visas genom att man sätter 
händerna på huvudet. När man sjunger om att pepparkakor går hand i hand, skall man hålla varandra i 
handen. På detta sätt färgas ords betydelser till något begripligt för små barn som i denna studie.  

Tidigare beskrev jag kort om Leggs studie (2009) vars syfte var att se om det fanns samband mellan 
musik och elevers inlärning av ordförråd inom det franska språket. Precis som Legg, så har barnen i 
studien fått en sång som en metod för att internalisera nya begrepp. Hans studie visade sig att 
musikgruppen lärde sig nya ord med snabbare hastighet än en icke-musikgrupp. Detta visades inte i 
min studie, där båda grupperna lärde sig nya begrepp med samma hastighet. Den enda skillnaden var 
att ett barn i sånggruppen, hade vid avslutande samtal förmågan att berätta om pepparkaksgubbarnas 
ögon genom att referera till en strof i sången (”korinter till ögon”), medan högläsningsgruppen inte 
visade denna förmåga.  

Emmy är äldst av sina kamrater och man kan se att hon tillägnat sig flera begrepp redan från början av 
studien. Det är substantiv som hon troligtvis har hört i tidigare sammanhang, som sångsamlingar på 
förskolan. Dessa begrepp som hon känner igen ingår i sånger som hon har hört förr; ”Gubben i lådan”, 
”I ett hus vid skogens slut” och ”Lille katt”. Som jag tidigare presenterade så kan inte Emmy benämna 
ordet bock, troligtvis är det för att hon aldrig har upplevt begreppet i något meningsfullt sammanhang. 
efter mitt undervisningsförsök berättar Emmy mycket om pepparkakor och nämner alla nyckelbegrepp 
som jag ville att barnen skulle tillägna. Hon hade till och med tillägnat sig hela sångens berättelse.  
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Lisa svarar ej under förtestet – antingen är det på grund av blyghet eller är det för att Emmy hinner 
svara före henne. Nackdelen med samtal i grupp är att vissa barn inte hinner fundera på frågor som 
ställs av den vuxne, då ett annat barn hinner svara före. Vid tredje träffen verkar Lisa dock ha fått en 
språklig stimulans. Hon verkar ha förstått mer än bara begrepp i texten som att pepparkaksgubbarnas 
”hy” är brun.  

Som jag tidigare funderade kring var om Natalia var för liten för min studie. Hon verkade inte förstå 
syftet är att samtala. Hon säger ”dädä”, vilket kan tolkas som ”vad är det här?”.  Dock visar hon till 
slut att hon försöker lära sig, genom att härma ordens ljud. Det är svårt att tyda då det verkar som att 
Natalia ännu inte har utvecklat ett sådant språk som de äldre kamraterna. Hon är det yngsta barnet på 
avdelningen och har endast vistats på förskolan i cirka en månad och det kan vara orsaken till att en 
liten sångsamling med få deltagare som detta undervisningsförsök bryter det traditionella mönstret på 
förskolan, därmed hennes förvånande reaktion vid första träffen.  

 

4.6 Hur kan sagoberättandet bidra till barnens 
begreppsutveckling? 
Sagoberättandet gav ett mer givande samspel än sångundervisningen, något som jag tidigare har 
beskrivit i resultatkapitlet. Just detta samspel styrs av dialoger och kommunikation mellan barnen och 
mig, något som bidrar till barns begreppsutveckling.  

Det som jag tillät barnen göra, var att de fick tala när som helst, och jag lät dem använda flera 
språkliga förmågor som att fråga, kommentera och benämna under sagoberättandet. Jag förklarade ord, 
upprepade dem och svarade på deras frågor. Barnen fick inleda och styra samtal om sagan. Tack vare 
dessa faktorer kunde barnen ta till sig nya begrepp. 

Exempelvis svarar Linus ej på mina frågor i början, vilket tolkas som att han inte har hört 
nyckelbegreppen från sagan i sitt ordförråd. Han upprepar begrepp när han hör dem och det verkar 
som att det är hans metod för att minnas nya ord. Trots att Linus inte kan alla svar vid slutfasen, 
försöker han göra en god insats genom att gissa.  

Simon nämner vissa begrepp före undervisningsförsök. Vid slutskedet svarar han på alla frågor, vilket 
tyder på att han har lärt sig nya ord. 

Olle talar mycket under samtalet. Tyvärr verkar han inte ha tillägnat sig ett språk som är förståeligt 
utanför förskolepedagogernas och familjens gränser, dvs. hans tal blir svår att tyda och förstå för 
utomstående parter. Efter undervisningen visar inte Olle att han kan nyckelbegreppen i berättelsen 
eftersom han förmodligen inte befinner sig på samma nivå som sina kamrater. Han hör och upprepar 
det de andra barnen säger, men kan inte producera detta själv när en fråga ställs individuellt till 
honom. 

Som jag tidigare har nämnt skriver Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006) att barnens ordförråd 
utökas från här och nu-ord (kontextberoende) till där och då-ord (kontextoberoende) via högläsningens 
samtal (a.a. s. 20). Det som barnen i min studie har fått erfara är mer en pratläsning än bara renodlad 
högläsningsstund. 
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5. Diskussion 

Mitt övergripande syfte var att beskriva och analysera musikens roll i förskolebarns språkutveckling, 
med fokus på semantik. Det som resultatet gav var att musiken delvis kan vara en metod till att barn 
utökar sitt ordförråd, men metoden bör kompletteras med fler metoder, som till exempel högläsning, 
för att barnen skall få en rik språkstimulans på förskolan. Dessutom måste detta ske i meningsfullt 
syfte, med konkreta hjälpmedel, för att små barn ska kunna erövra sitt språk.  

Något som borde forskas mer om är just semantiska utvecklingen hos små barn. Denna utveckling sker 
i olika takt hos barn, och vissa stannar i vissa stadier längre än andra. Men det som jag hade svårt att 
hitta material kring under mitt informationssökande för denna studie var: hur ska vi göra för att barn 
skall utöka sitt ordförråd?  

Det fanns studier att läsa om när det gällde musik och språkutveckling, men detta var bara ett 
övergripande forskningsområde, och därför existerade det nästan inget om det specifika sambandet 
mellan sång och semantisk utveckling. Jag tog detta som övergripande syfte för att det just inte fanns 
så många studier kring, men å andra sidan kunde jag inte direkt stödja mig till forskning om det exakta 
ämnet jag var ute efter. Det borde också forskas om sambandet mellan musik och språkets alla andra 
delar som fonologi, pragmatik och grammatik. Fonologi och prosodi är enhetligt, vad vi redan vet vid 
det här laget. Men kan barnens kunskap om just fonetiken, om hur ljud uppstår i deras talorgan, bidra 
till en rikare språkförmåga? Kan vi fokusera på fonetiken när vi sjunger? Hindrar detta att en 
språkstörning utvecklas? Många frågor om samband mellan musik och språk är helt enkelt oändliga. 

Konsekvenser som resultatet av min studie kan få är att det inte kan ses som tillförlitligt, då detta 
handlar om enskilda barn på en förskola. Men studien kan dock vara vägledande för pedagoger när de 
arbetar med små barn – sångsamlingar ger en viss språklig stimulans, något vi kan se i resultatet av 
min studie. Om jag hade genomfört samma undervisningsförsök på flera förskolor och sedan haft syfte 
att jämföra förskolornas olika eller lika resultat hade jag kunnat få fram ett mer tillförlitligt innehåll. 
Vad jag rekommenderar till andra pedagoger och studenter som vill ta reda mer på sambanden mellan 
musikalisk och språklig utveckling är att läsa om eller undersöka på fler områden än på en enda 
förskola. Våga också testa något nytt – sångsamlingarna kan inte bara ge en lustfylld stund för nöjes 
skull, utan också språkstimulering. Välj sånger som inte är alltför svåra för barnen, men en sång som 
innehåller några obekanta nyckelbegrepp och samtala med barnen om nyckelbegreppen!  

Det är också viktigt att ha i åtanke om att endast musiksamlingar på förskolan inte ger ett rikt språkligt 
utbud, utan det visade sig i min studie att även högläsning kan tillföra lika mycket språkstimulans. 
Högläsningen skall heller inte utgå från att pedagogen läser ord för ord och barnen sitter tysta och 
lyssnar, utan barnen skall bli välkomnade att samtala om berättelsen och våga räta ut frågetecken med 
hjälp av den vuxne. I min studie ser vi att barnen tillägnar sig begrepp via högläsningens samtal. 

Om jag hade samtalat om sångens berättelse, precis som i sagogruppen, hade det blivit en effektivare 
metod för sånggruppens barn i deras inlärning av nya begrepp? Detta är ännu ett frågetecken som 
består och för att ta reda på det så bör vi pedagoger våga ta risker att testa olika 
språkinlärningsmetoder. 
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Vi vuxna som arbetar på förskolan måste hjälpa barnen för att kunna påverka sina framtida liv i ett 
samhälle med höga krav på skriftspråklig förmåga, och aldrig stjälpa dem. För att barnen skall få veta 
att kommunikation är nödvändigt i alla människors liv, bör vi visa dem det genom att kommunicera 
med dem.  
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Bilaga 1 – Samtyckesbrev   

Brev till föräldrar från en lärarstudent 

Mitt namn är Linda Lam och jag är lärarstuderande vid institutionen språk och språkutveckling, 
Stockholms Universitet. Jag skall fram till jul skriva ett examensarbete som handlar om musik, sång, 
som ett språkutvecklande arbetssätt i förskolan. Det innebär att jag kommer att göra en 
forskningsstudie vid ditt barns förskola. Jag har planerat att leda en språkverksamhet på förskolan 
under v. 46 eller v. 47. Det kommer att ingå en videoinspelning eftersom jag behöver det som stöd för 
att analysera resultat till mitt skriftliga arbete. 

Att sjunga är inte bara ett nöje för ditt barn. Sångsamlingarna utvecklar också ditt barns språk. Musik 
kan användas som redskap för barns språkinlärning. Det jag kommer att fokusera på i min 
forskningsstudie är; kan sång påverka ditt barns ordförrådsutveckling?   

De berörda i en forskningsstudie har ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig insyn; dvs. 
individskyddskravet. Jag följer de Forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet), där fyra huvudkrav 
ingår: 

Informationskrav – jag som forskare skall informera berörda om min forskning. 

Samtyckeskravet – alla berörda har rätt att själva bestämma över sin medverkan i forskningen. 

Konfidentialitetskravet – Forskningsmaterialet, observationerna, skall skyddas och förvaras säkert så 
att obehöriga inte kan ta del av dem. Det handlar om sekretess, jag kommer att ej publicera 
personuppgifter, förskolans och ortens namn. Ingen berörd skall kunna bli identifierad när andra 
människor läser mitt examensarbete. 

Nyttjandekravet – de uppgifter jag samlar in kommer endast att användas för forskningsändamål. 

Har du frågor kring min studie, kontakta mig via mail: 062linlam@student.su.se 

 

Hälsningar Linda Lam  

 

Klipp här! 

Härmed samtycker jag som förälder att mitt barn ________________ ingår i en forskningsstudie om 
musik och språk. 

 

Förälders/föräldrars namnunderskrift 

_________________________________                 _________________________________ 

Blanketten lämnas till ditt barns förskoleavdelning senast den 5 november 2010. 

mailto:062linlam@student.su.se�


32 
 

Bilaga 2 – Pepparkaksvisan  
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Bilaga 3 – Sagan om tre 
pepparkaksgubbar   
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Bilaga 4 – Observationsscheman 

 

Tabell 1 – sånggruppen före försök 

2010-11-29 

Sånggruppen 

Emmy, 31 mån Lisa, 25 mån  Natalia, 16 mån 

Reaktioner och 
deltagande vid 
informellt samtal om 
innehållet i sången 

Svarar på saker hon 
känner igen som tomte, 
gris och gubbe. 

När jag pekar på en 
figur och säger bocken, 
så upprepar hon ordet 
(för att försöka 
minnas).  

Ser ut att fundera, ler 
lite då hon söker 
ögonkontakt med mig.  

Säger antalet på 
gubbarna genom att 
räkna en åt gången, 
men kan inte benämna 
dem som 
pepparkaksgubbar.  

Svarar att gubbarna är 
gröna.  

Springer runt i rummet 
och pratar för sig själv. 

Dock kommer hon 
intresserat fram och 
pekar på bocken, när 
hon ser mig göra det. 
Upprepar också ordet 
bocken, låter som ”bo-
te” 

Pekar på andra figurer 
och säger ”Dädä, dädä” 

 

Tabell 2 – sagogruppen före försök 

2010-11-29 

Sagogruppen 

Linus, 30 mån Simon, 27 mån Olle, 22 mån 

Reaktioner och 
deltagande vid 
informellt samtal om 
innehållet i sagan 

Är tyst när jag frågar. 
Gissar att 
pepparkaksgrisen är en 
björn (pga. färg?) 

Frågar om alla 
pappersdockor: ”vad är 
det här då?” 

Svarar på gubbe, gris 
och tomte. Kan inte 
svara på resten av 
frågorna.  

Gör många ljud när jag 
frågar, går ej 
identifiera ord. 

Jag säger pepparkakor 
och svarar Olle 
”mum!” och nafsar på 
en figur. 
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Tabell 3 – undervisning i sånggruppen 

2010-11-30 
Tillfälle 1 

Emmy, 31 mån Lisa, 25 mån  Natalia, 16 mån 

Hur reagerar barnen 
när de hör den vuxne 
sjunga? 

Står upp, stilla med 
kroppen, men fingrarna 
rör sig i takt medan 
sången blir sjungen.  

Andra gången då 
sången sjungs så tittar 
Emmy på Lisa och 
härmar henne genom 
att gunga med kroppen 
och flaxa med armarna. 

Ställer sig upp och 
gungar med kroppen, 
ser ut att lyssna noga 
på sången – kanske till 
och med försöker 
förstå orden i sången. 
Skrattar lite emellanåt. 

Vill höra sången en 
gång till då hon säger 
”igen”. Flaxar då med 
armarna (dansar). 

Gungar med kroppen, 
Natalias blick flyttas 
hastigt mellan 
kamraterna och mig 
under sången. 

Ena armen rör sig upp 
och ner, rytmiskt. 

I vilken grad deltar 
barnen i sången? 

Tystlåten, låter lite 
”hummande” då och 
då. 

Andra gången då 
sången sjungs: 
”Trallar” lite 
emellanåt, försöker 
delta aktivt i sången. 
När sången är slut 
skriker hon ”Bravo!” 
och applåderar 
(klappar händerna). 

Säger inte ett ord, inget 
ljud hörs. 

När sången är slut så 
säger hon något som är 
svårt att tyda: ”GA-
TO” 

 

Tabell 4 – undervisning i sånggruppen 

2010-12-01 
Tillfälle 2 

Emmy, 31 mån Lisa, 25 mån  Natalia, 16 mån 

Hur reagerar barnen 
när de hör den vuxne 
sjunga? 

Dansar stående, 
klappar händerna 
rytmiskt och ler. 

Dansar, gungar med 
kroppen, flaxar med 
armarna. 

Sitter på en matta och 
vänstra armen rytmiskt 
upp och ner i luften. 

I vilken grad deltar 
barnen i sången? 

Sjunger helst inte 
orden, men nynnar. 

Trallar i sången, 
sjunger sista ordet i 
varje mening någon 
sekund efter mig.  

Jollrar mitt i sången. 
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Tabell 5 – undervisning i sånggruppen 

2010-12-02 
Tillfälle 3 

Emmy, 31 mån Lisa, 25 mån  Natalia, 16 mån 

Hur reagerar barnen 
när de hör den vuxne 
sjunga? 

Dansar lite grann, tittar 
på mig och Lisa som 
gör rörelser. Härmar 
Lisas rörelser.  

”När kommer tomten?” 
undrar Emmy (efter 
första versen) 

(tomten förekommer i 
andra versen) 

När Lisa hör ”så bruna, 
så bruna vi äro alla tre” 
så klappar hon med 
händerna på sina 
kinder (förstår att 
pepparkakornas ”hy” 
är brun?) 

När Lisa hör ”korinter 
till ögon och hattarna 
på sned” så pekar hon 
på ögonen och därefter 
lägger hon händerna på 
huvudet (förstår 
texten?) 

Fortsätter som tidigare 
tillfällen – röra vänstra 
armen rytmiskt upp 
och ner i luften. 

I vilken grad deltar 
barnen i sången? 

Nynnar men skriker 
”tomte!” Då det är 
dags för tomten att 
dyka upp i sångtexten. 

Sjunger de flesta ord 
som t.ex. ”vi komma, 
vi komma”. Fyller 
även ut sista ordet i 
varje mening, samt 
sjunger ord som vi talat 
om innan (brun, tomte, 
gris) 

Jollrar mitt i sången. 

 

Tabell 6 – undervisning i sagogruppen 

2010-11-30 
Tillfälle 1 

Linus, 30 mån Simon, 27 mån Olle, 22 mån 

Hur reagerar barn 
när den vuxne 
sagoberättar en saga? 

Gör miner när jag 
använder glada toner i 
rösten, ser bekymrad ut 
när han hör mer 
sorgliga toner som ” 
gubbarna lämnade 
tomten och bocken vid 
spisen!” 

Ser koncentrerad ut, 
lyssnar och tittar.  

Blir helt uppspelt 
genom att göra glada 
ljud ifrån sig (går ej att 
identifiera några ord) 
och gungar med 
kroppen. 

I vilken grad deltar 
barnen vid 
sagoberättandet? 

 

Sitter still och tittar, 
varken säger eller gör 
något. 

 

Pekar i boken och 
säger ”titta där då” på 
varje bild. 

Nickar instämmande 
när jag nämner att 

Upprepar enstaka 
substantiv som 
förekommer i varje 
mening. ”hatt, gris, 
gubbe”. 
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pepparkaksgubbarna 
bor i pepparkakeland. 

 

Tabell 7 – undervisning i sagogruppen 

2010-12-01 

Tillfälle 2 

Linus, 30 mån Simon, 27 mån Olle, 22 mån 

Hur reagerar barn 
när den vuxne 
sagoberättar en saga? 

Sitter still och 
koncentrerad. Ser 
allvarlig ut. Lever sig 
in i melodin i min röst 
(som tidigare) 

Tittar, lyssnar, pekar. 
Ser koncentrerad ut. 

Blir uppspelt som 
tidigare tillfälle och 
hoppar med kroppen i 
sittande ställning, gör 
massa ljud ifrån sig 
under sagoläsningen.  

I vilken grad deltar 
barnen vid 
sagoberättandet? 

Pekar på ett 
pepparkakshus på en 
av bilderna. Frågar om 
detaljer (t.ex. små 
cirklar i olika färger 
som sitter på huset) 
”vad är det här då?” 

Utbrister: ”Titta! 
Gubbe!” 

Pekar på detaljer i 
bilden och benämner 
dessa.  

Ser bild på en spis och 
förstår vad det är. Kan 
dock inte benämna 
ordet spis men säger 
”äta mat”. 

Säger ”gubbe” när jag 
tar fram boken. 

Upprepar enstaka ord 
som jag eller 
kamraterna säger. 

 

Tabell 8 – undervisning i sagogruppen 

2010-12-02 

Tillfälle 3 

Linus, 30 mån Simon, 27 mån Olle, 22 mån 

Hur reagerar barn 
när den vuxne 
sagoberättar en saga? 

Ser intresserad ut. Vill 
sitta så nära boken som 
möjligt. Försöker ta 
kommandot genom att 
inleda till varje bild. 

Gäspar och ser uttråkad 
ut. Försöker dock sitta 
still och ”göra bra ifrån 
sig” 

Börjar hoppa och rulla 
runt med kroppen på 
den mjuka golvmattan. 
Gör ljud som kan 
tolkas som att han är 
glad när jag läser.  

I vilken grad deltar 
barnen vid 
sagoberättandet? 

Verkar mer aktiv än 
tidigare tillfällen. Pekar 
och benämner allt som 
han har frågat om vid 
tidigare tillfällen som 
t.ex. ”saga, gubbe-
pepparkaka, godis-hus, 
bock, tomte”. 

Visar att han inte vill 
delta genom att lägga 
sig ner på golvmattan.  

Fortsätter att upprepa 
det som jag eller 
kamraterna säger. Jag: 
”Pepparkaksgubbarna 
vandrade på vägen, 
tillsammans, hand i 
hand” 
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Olle: ”Hand-hand” 

 

Tabell 9 – sånggruppen efter försök 

2010-12-03 

Sånggruppen 

Emmy, 31 mån Lisa, 25 mån  Natalia, 16 mån 

Reaktioner och 
deltagande vid 
informellt samtal om 
innehållet i sången 

”En, två, tre gubbar!” 

”Där är magen och 
munnen, och ögonen, 
korinter” 

”Hatten är sned” 

Benämner alla färger 
på figurerna, trots att 
jag inte frågade om 
detta. 

Linnea räknar och 
svarar ”gubbe tre”. 

Kan svara på alla ord 
förutom korinter till 
ögon och att hattar 
sitter på sned. 

Säger ”gubbe är brun”.  

 

Natalia svarar ”bobbe” 
när jag visar en figur 
av en 
pepparkaksgubbe. 
Sedan kryper hon iväg 
och ställer sig upp vid 
dörren (som är stängd). 

 

Tabell 10 – sagogruppen efter försök 

2010-12-03 

Sagogruppen 

Linus, 30 mån Simon, 27 mån Olle, 22 mån 

Reaktioner och 
deltagande vid 
informellt samtal om 
innehållet i sagan 

Svarar på alla frågorna, 
ivrig att göra det före 
kamraterna, trots att 
han inte kan alla svaren 
eller inte tänker på hur 
frågan är formulerar 
(gissar då). 

Jag: ”Hur sitter 
gubbarnas hattar?” 

Linus: ”På huvudet”. 

Vet inte vad korinter 
är, och svarar därför 
inte på frågan om vad 
gubbarna har för ögon. 

Svarar då Linus svarar 
”fel”, t.ex. säger nu 
Simon ordet spis 
istället för ”äta mat” 
som tidigare. 

Räknar gubbarna.  

 

Upprepar det som 
kamraterna säger. När 
jag ber Olle svara på 
frågor så förblir han 
tyst just i dessa 
ögonblick.  
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Bilaga 5 – Frågor vid start och 
slut (kontrollera barns ordförråd) 

1. Vilka är dessa och hur många är de?  

 

2. Vilken färg har de på kroppen? 

3. Vart bor de? 

4. Vilka är dessa?  

 

5. Var lämnade gubbarna tomten och bocken?  

6. Vem ville tomten och bocken inte resa ifrån? (visar en gris vid bara starten, vill att barnen ska 
svara på detta utan konkret bild av gris på slutet) 

 

7. Hur sitter gubbarnas hattar? 

8. Vad har gubbarna för ögon? 
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