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Abstrakt 
Studien behandlar ämnet tidig språkutveckling och förskollärares uppfattningar angående 

musiken och sångens inverkan på denna utveckling hos barn i åldern ett till tre år. Genom 

intervjuer med förskollärare har empiri insamlats som tillsammans med relevant litteratur har 

behandlats enligt en kvalitativ ansats. 

 

Studien visar att musik och språk ligger nära integrerade med varandra på så vis att små barns 

språkutveckling stärks genom musiken. Vidare visar studien att förskollärarnas uppfattningar 

om musik och språk är att musiken är en metod som stärker och utmanar barnen i deras 

språkliga utveckling. Vidare fann studien tendenser att det inte är en metod som 

förskollärarna arbetar planerat och strukturerat med. Det har visat sig att musiken som metod 

är låst till samlingen där de traditionella barnvisorna används kontinuerligt och ofta i 

kombination med rörelser och tecken.  

 

Nyckelord: förskola, förskollärare, musik, språkstimulering, språkutveckling, sång 
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Inledning 
Bakgrunden till att vi har valt att studera musik, sång och språkutveckling, är att båda har 

intresse i de estetiska läroprocesserna och hur förskollärare kan ta hjälp av dessa i det 

pedagogiska arbetet med barns språkutveckling. Vi kommer att arbeta inom förskolan och där 

möta barn i de yngre åldrarna. En av våra viktiga arbetsuppgifter kommer att vara att 

stimulera barnens väg till språket. Detta ämne har vi valt att studera på grund av att vi tror att 

musik och sång kan ha en stor positiv inverkan på den tidiga språkutvecklingen. 

Enligt Läroplan för förskolan (1998) är en av arbetsuppgifterna inom förskolan att stimulera 

varje barns språkutveckling. Läroplanen lyfter fram estetiska läroprocesser så som sång och 

musik som exempel på arbetsmetoder. 

 

Saker som har väckt vår nyfikenhet är hur pedagoger tänker kring upplägget runt samlingen. 

Under vår VFU (verksamhetsförlagd utbildning) har vi sett att samlingarna ofta består av en 

sångstund och det medför att vi blivit nyfikna på om det är en medveten handling eller om det 

är av gammal tradition det sjungs. I en undersökning som Johansson (2005, s. 117) har gjort åt 

Myndigheten för skolutveckling, nämner en pedagog att de i sin verksamhet använder sig av 

samma repertoar i flera månader för att de anser att barnen inte är mogna att inta något nytt 

material för ofta. Genom att kombinera sång och musik med språk stärker man barns 

språkliga utveckling, samtidig som de får vara en del av en grupp vilket leder till en social 

utveckling. 

 

En anledning till att detta är ett viktigt område att beforska är just bristen på tidigare forskning 

med koppling till tidig språkutveckling och musik (Uddén, 2001, s. 28). Vidare hänvisar 

Uddén (s. 87) till musikpsykologen Donald A. Hodges som har studerat inom områden som 

rytm och musik, känslomässig utveckling, språkutveckling samt social utveckling. Hodges har 

kommit fram till att musik bidrar till att utveckla dessa olika processer genom att musiken är 

ett kraftigt verktyg som stimulerar minnet på ett positivt sätt. 

 

Enligt den litteratur som vi tagit del av tidigare under utbildningen är musik som arbetssätt en 

lekfull metod som kan stimulera språket på ett lustfyllt sätt utan att relatera tankarna till 

skolning och tvång. Det bidrar även till en inkluderande pedagogik då man sjunger med alla 

barnen och inte bara de barnen som kan behöva extra språklig stimulans. 
  

Uppsatsens struktur 
I denna del av uppsatsen redogörs för vad de olika delarna i studien innehåller. I avsnittet 

Bakgrund lyfts tidigare forskning fram utifrån fyra olika fokus, nämligen barns tidiga 

språkutveckling, musik och språk samt förskollärares roll i den tidiga språkutvecklingen. I 

Metoddelen redovisas vilken metod som används, den beskrivs och diskuteras utifrån styrkor 

och brister. I Analysdelen redovisas den empiri som framkommit i de intervjuer som 

genomförts inom projektets ramar. Dessa har analyserats utefter innehållen i svaren, de 

likheter och skillnader som har tonat fram lyfts här. I den avslutande Diskussionsdelen 

diskuteras de frågor som tas upp i problemformuleringen, empirin ställs mot tidigare 

forskning och diskuteras. Där finns även ett avsnitt om områden som skulle kunna beröras av 

en fördjupad vidareforskning. 

 

  



6 
 

Bakgrund 
I den här delen av studien kommer vi att behandla relevant litteratur och tidigare forskning 

som har med vårt problemområde att göra. Denna del i studien börjar med att beskriva den 

tidiga språkutvecklingen generellt för att sedan gå över till att beskriva kopplingar och 

likheter mellan musiken, sången och språkutvecklingen. Till sist kommer tidigare forskning 

att behandlas för att se vad den säger i frågan om förskolelärares tankar och förhållningssätt. 

 

Tidig språkutveckling 

När man hör ordet språk så förs oftast tankarna till det talade språket, ord som kommunicerar 

någonting och som skapar en reaktion hos mottagaren. Kommunikation är något de flesta djur 

har medfött, men den språkliga kommunikationen hos människor måste läras in, när det talas 

om det rent verbala (Lindahl 1995, s. 43). Med tidig språkutveckling menas i denna studie den 

som sker hos barn mellan ett till tre års ålder. Eriksen Hagtvet (2004, s. 195) beskriver den 

tidiga språkutvecklingens förlopp på så sätt att de första orden produceras kring ettårsdagen. 

Barnet utvecklar därefter sitt ordförråd först långsamt men efter ca arton månaders ålder sker 

utvecklingen allt snabbare. När barnen börjar närma sig två års ålder behärskar de ofta verb 

som kan förklara deras inre känslotillstånd. Jederlund (2002, s. 65) kompletterar denna bild, 

han hävdar att det är i samma åldersspann som den mest gynnsamma inlärningen av korrekta 

språkljud och prosodi
1
 sker. När barnen har ett ordförråd på cirka fyrtio ord kombineras dessa 

till meningar. Eriksen Hagtvet (2004, s. 195) menar att i perioden mellan arton månader och 

två år läggs för det mesta grunderna för barnens språkutveckling. Inom detta åldersspann 

påbörjar barnen ofta sin förskolevistelse. Om förskolemiljön inte är stimulerande finns risken 

att barnen får ett bristande språk. En stimulerande miljö är en förutsättning för att barnens 

språkliga färdigheter ska kunna utvecklas. 

 

Att stimulera hjärnan när den är ung och snabb i utvecklingen, är själva grunden för att nå en 

tillfredställande utveckling för sinnena, intellektet och språket, detta bör på ett medvetet sätt 

tas i beaktande av ansvariga pedagoger menar Gardner (1998, s. 106-110). Eriksen Hagtvet 

(2004, s.183) menar att om inte syn och hörsel stimuleras de första levnadsåren blir dessa 

sinnen permanent nedsatta, hon hävdar att det samma gäller för den språkliga utvecklingen. 

Fagius (2007, s. 29) instämmer i ovanstående men tillägger att barn vid tre års ålder ofta har 

tillägnat sig ett sådant språk att de kan göra sig förstådda med en person som inte har tillgång 

till barnets kontext. Genom att utmana barnen i dess lärande stärks deras sinnen, intellekt och 

språk till att gemensamt nå ett lärandemål. Förutom samtal finns det även andra metoder så 

som exempelvis sagoläsning, drama, rim, ramsor, sång och musik som stimulerar barns 

språkutveckling. Man har även sett att språkutvecklingen tar stora kliv framåt när små barn 

har tillgång till vuxna som de kan imitera för att erövra språket. Arnqvist (1991) fann i sin 

undersökning att sådan språklig stimulans som nämns här ovan gav mycket positiva effekter 

på barns fonologiska medvetenhet
2
. Centerheim-Jogeroth (1988, s. 8) påpekar dock att denna 

imitation som barnen ägnar sig åt till en början är mekanisk och att de senare blir mer 

medveten, det är när barnen börjar bli medvetna om att de imiterar de kan skapa sig en 

ordförståelse genom att pröva orden i olika sammanhang. 

 

För att utveckla språket är det även viktigt att erövra ordet för att kunna förstå dess innebörd. 

För att göra detta krävs att barnens omvärld hela tiden benämns, åskådliggörs och gestaltas i 

                                                           
1
 Prosodi är språkets rytm, betoning och dess språkmelodi 

2
 Fonologisk medvetenhet; att kunna urskilja språkets minsta delar, det som skiljer ett ord från ett annat. 
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ord (Uddén 2001, s. 180, Gardner 1998, s. 304). Gardner (ibid., s. 349) påpekar även att en 

uppsättning av olika arbetssätt är av största vikt för att få en förskola som har individen i 

fokus. Barnen lär på olika sätt och behöver därmed få olika stimulanser. Att försöka likrikta 

en grupp utan att ta dess individer i beaktande genom att behandla alla lika är förödande för 

samtliga barns utveckling. 

 

Uddén (2001, s. 250) hävdar att en medveten musikpedagogik kan stödja barns allsidiga 

lärande för att utveckla de kommunikativa medel barnen behöver kunna behärska för att 

förklara och förstå sin omvärld samt att utveckla en god språkanvändning. Inom denna 

variation av metoder och stimulans för att finna något som passar barnen påpekar Lindahl 

(2005, s. 93) vikten av att barnen finner en trygghet i materialet. Små barn tycker om att 

känna igen sig och få tid att verkligen erövra ett material, en situation, inte bara behärska den. 

Hon menar att allt för många överraskningar och nya intryck på kort tid kan försena 

inlärningen hos barnen då mycket av deras energi går åt till att bearbeta intrycken istället för 

att bearbeta innehållet. 

Musik och sång som språkstimulering 
I dagens samhälle omsvärmas människan hela tiden av musik och det är även något som nu 

mera är lättåtkomligt. Fagius (2007, s. 32) nämner att den slagkraft som musiken har i 

samhället har bidragit till att riva murar, och människor känner sig mer fria att sjunga själva. 

En fråga som då kan vara relevant att lyfta är; vad är musik? Alla har sin egen uppfattning om 

vad musik är. Fagius (ibid., s. 32) försöker sig på att specificera innehållet i själva begreppet. 

Där ingår unika akustiska egenskaper, tonhöjdsföljder som skapar melodier, rytmer, 

harmonier och en mängd olika klanger i olika organiserade former som skapar mönster. 

Björkvold (1991, s. 21) hävdar att människor inte kan vara utan musik i sina liv. Musiken 

tillåter nämligen oss människor olika förståelseformer, den är stärkande och utvidgande av vår 

uppfattning om verkligheten. Han nämner även att musik och spontansång ger barn 

exceptionella möjligheter till att skapa struktur och form. 

Björkvold (ibid., s. 91) har i sina undersökningar funnit både barn och vuxna i olika kulturer 

som inte använder sitt talspråk, däremot har han aldrig funnit, någonstans, ett barn som inte 

sjunger. Han har ofta sett att sången kan vara inkörsporten till ett talspråk för dessa barn som 

inte talar. Musik och språk har som kommunikationsmedel en del väsentliga likheter. Fagius 

(2007, s. 59) menar att det finns starka och tydliga rytmiska mönster i tal och i de barnsånger 

som barnen reproducerar på förskolan. Detta eftersom att mindre erfarna musiker använder ett 

mer begränsat tonomfång. Detta märks hos de äldre förskolebarnen som börjar använda 

tonhöjderna på ett sätt som tydligare skiljer talat språk från sång. Vidare beskriver hon hur 

språkutvecklingen går snabbare i de grupper av barn som har ett modersmål som ligger nära 

sång i tonhöjd, som till exempel i Kina, till skillnad mot engelsktalande barn där 

tonhöjdsskillnaderna mellan sång och språket är större. Musiken har även en egen roll som 

kommunikationsmedel, både som verbal och icke verbal kommunikation. De allra yngsta 

skiljer inte på sång och tal på samma sätt som vuxna gör. För de yngsta barnen hänger 

nämligen röst, kropp och andning ihop på ett naturligt och mer okontrollerat sätt med den 

ljudade kommunikationen. För de något äldre barnen som har utvecklat en större medvetenhet 

och tagit kontroll över ljuden fungerar musiken på ett språkutvecklande sätt i form av den 

gemensamma glädjen som finns i musiken och sången (Lökken, Haugen & Röthle 2006, s. 

92f). Även Pica (2009) nämner att musik har en stor roll i barns liv, då de får en större 

motivation till att kommunicera med sin omvärld och att musiken bidrar till att det är lättare 

att tillägna sig det språk som musiken bidrar med.  
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Att använda sig av musik vid olika tillfällen i verksamheten bidrar till att stärka barnens 

språkliga utveckling. Att använda leken som grund vid all planerad musikalisk verksamhet i 

förskolan är av största vikt, detta för att leken är barnens eget sätt att lära och erfara. I leken 

ingår kroppsliga rörelser som klapp, stamp, hopp och spring, och verbala yttringar som i 

tonhöjder, olika styrka, rytmer och melodier (Uddén 2001, s. 56, Björkvold 1991, s. 51). All 

lek med språket som slår an ett musikaliskt eller rytmiskt eko hos barnen har en extra 

dragningskraft på barnen i treårsåldern säger Eriksen Hagtvet (2006, s. 69). Detta anser hon 

beror på att barnen i den åldern är som mest mottagliga för att ta till sig språkets uppbyggnad, 

där rytmer då kan hjälpa barnet att skapa en kroppslig känsla för språkets system som ger 

kunskapen ett djup. Björkvold (1991, s. 38) nämner något som han kallar för multimodalitet, 

en kombination av flera uttryckssätt, som kan förstärka varandra om de kombineras. Han 

argumenterar starkt för att musik och rytm är viktiga i det pedagogiska arbetet för båda dessa 

modaliteter, och att då sammanföra dem underlättar den kognitiva inlärningen som till 

exempel språk och matematik. Modaliteterna sammanbinder barnets förståelse och 

uttrycksformer och får en inverkan på barnets personlighet. Iverson & Goldin-Meadow (2008) 

nämner att använda sig av olika gester som en hjälp i kommunikationen ger barn en 

förstärkning i att kunna kommunicera när det verbala språket inte räcker till. Genom att 

använda kombinationen gester och språk, stärker man barns språkliga utveckling. Även 

Willems & Hagoort (2007) tar upp fördelen med att kombinera gester och språk. Men de 

nämner även att bara använda sig av gester blir betydelselöst om man utlämnar det talande 

språket. Att kombinera enkla tecken med det verbala språket leder till en underlättning i barns 

språkutveckling. Studier visar på att barn som har tillgång till både tecken och språk verkar 

tillägna sig språket lättare än de som inte får den kombinationen(Goodwyn, Acredolo & 

Brown 2000). Centerheim-Jogeroth (1988, s. 14) påpekar att barnen i tidig ålder växelvis 

utvecklar sitt språk och sin motorik. Av denna anledning kan man inte glömma bort den ena 

delen, för då eftersätts båda delarna. Både språket och motoriken måste stimuleras. Detta är 

just vad som händer, en dubbelsidig stimulans, i de rörelsesånger som barnen möter i 

förskolan. 

 

Lindahl (1995, s. 46) som har observerat att små barn som har bara enordssatser behärskar 

hela sångtexter innan de ens kan tala med flerordssatser. Detta fenomen förklaras med att 

barnen lär sig den rytmiska helheten och ramsans form innan själva orden lärs in, sedan 

kommer orden på plats ett efter ett för att till slut skapa en helhet. Detta hör till den prosodiska 

utvecklingen, den är viktig att stimulera för att barnet i senare ålder ska klara av att framföra 

längre yttranden och meningar på ett sammanhängande sätt (Jederlund 2002, s. 25f). Lindahl 

(1995, s 44) såg även under sina studier att barnen använder sig av artikulation och formar 

orden till texten i förväg, detta menar hon bidrar till att barnen tillägnar sig många nya ord och 

begrepp. När det gäller barns möte med begrepp och ord så innehåller sångtexter ord och 

talesätt som de sällan möter i det vardagliga språket. Som exempel på detta nämner Jederlund 

(2002, s. 72) strofer som ”helgdagsrock”, ”tunga fjät” och ”fjärran lockar” Även Chen- 

Hafteck (1997) nämner att barn formar meningar parallellt med att hitta på improviserade 

sånger, vilket leder till att deras ordförråd stärks och de får en större språklig förmåga.  

 

Uddén (2001, s. 90) hänvisar i sin avhandling till Molino som hävdar att varken musiken eller 

språket är någon naturlig förmåga som är medfödd. Det är egenskaper alla människor måste 

tillägna sig i en lärandeprocess. Däremot ser de båda ett antal gemensamma komponenter 

mellan musiken och språket som kan urskiljas vid inlärningen. Dessa komponenter är 

melodiska på en fonologisk nivå, rytmiska på en morfosyntaktisk
3
 nivå, affektiva på en 

                                                           
3
 På vilken nivå barnet befinner sig när det gäller att kunna börja ord på ett grammatiskt korrekt sätt. 
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känslomässig nivå och syntaktiska på så sätt att de kan kombineras på en mängd olika sätt i 

olika sammanhang. Dessutom menar Molino att språket och musiken är beroende av likartade 

hjärnmekanismer, på så sätt att de i hjärnan använder likartade kopplingsstrategier. Chen- 

Hafteck (1997) förespråkar att pedagoger skall låta sång och språk löpa parallellt med 

varandra för att de båda, i kombination, har så positiv inverkan på barns språkutveckling, 

detta för att musiken har en förlösande effekt som tillåter barnen utforska språket på ett 

kravlöst sätt. Hon menar att ett rent språkande inte är lika lekfullt och lockande för barnen. 

 

Pedagoger och språkutveckling 
Sång är ett av de äldsta ämnena som förekommer inom förskollärarutbildningen, detta ämne 

har sedan byggs på i olika etapper, med innehåll som rytmiska och gymnastiska lekar, musik 

och språklighet. Detta tyder på att sången borde ha en stark och befäst tradition även ute på 

förskolorna (Uddén 2001, s. 41). Att de yngsta barnen i förskolan har ett tydligare behov än 

äldre barn och vuxna, att få uppleva inlärning och erfarande på ett sinnligt sätt med hela 

kroppen framhäver Johansson (2005, s. 22). Hon lägger det fulla ansvaret på förskollärarna att 

gå in på barnens nivå för att lyckas med kommunikationen till barnet. Chen- Hafteck (1997) 

samt Björkvold (1991, s. 98) menar att anledningen till att förskolor ofta använder sig av 

traditionell och kulturell musik är för att det är bra anpassat till språket och kulturen som hör 

till den aktuella kontext vi lever i. Där i finns en repertoar som ständigt finns runt barnet och 

är en tidig väg in i språkutvecklingen. 

 

Johansson (2005, s. 39) visar i sin forskning att förskollärare upplevde problem med att ha en 

god uppsikt och insikt i gruppens behov och samtidigt se varje enskild individ. Detta 

medförde att de prioriterade ner reflektioner och planeringstiden. Arbetslag presterar olika 

under tidspress och andra faktorer som kan ge en pressad arbetssituation som till exempel 

stora barngrupper. Huruvida arbetslaget lyckat hålla fokus på uppdraget att simulera och 

aktivt integrera med barnen har i hög grad visat sig bero på personalens kompetens och 

förhållningssätt. Att ha en hög andel utbildade förskollärare med ett förhållningssätt som 

skapar samspelande miljöer borgar för barnens goda utveckling trots att personalen ser brister 

i arbetsmiljön (Persson 2008, s. 26). Om förskollärare har en djup förståelse för att det i det 

dagliga samspelet finns en språkstimulerande potential så kommer de att kunna använda den 

bättre i den pedagogiska verksamheten, vilket skulle gynna barnens språkutveckling (Eriksen 

Hagtvert 2004, s. 183). Som förskollärare finns ett ansvar för att stimulera barnens språk och 

intellektuella intelligens, stimuleringen kan ske på en mängd olika sätt. I interaktion med 

barnen, dialog och frågor som utmanar barnen nämns som exempel på detta av Williams, 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2000, s. 86). De betonar särskilt att när barn befinner sig 

i grupp, som på förskolan, så måste förskolläraren vara aktiv och medveten i sin interaktion 

med barnen för att de ska nå framgång i sitt lärande. Detta betonar även Jederlund (2002, s. 

90) då han talar om vikten av att få barnen att delta i den musikaliska aktivitet som förskolan 

erbjuder. För att barnen ska finna det tilltalande och givande med musik, ska man som 

pedagog visa att det finns glädje och lek i den musikaliska miljön. För att barnen ska se 

musikstunden som meningsfull är det en tydlig fördel om den vuxne också är entusiastisk och 

har en positiv energi samt kan leka med musiken. Jederlund (ibid., s. 90) menar att barnen inte 

finner mening i musikstunder som går av slentrian eller leds av en vuxen som inte finner 

glädje i musiken. Det handlar om att hitta och/eller väcka barnets intresse och att som 

förskollärare kunna gå in i barnets värld och där möta upp barnets intresse på ett bekräftande 

sätt. Detta är en viktig förmåga att kunna behärska som förskollärare, för att på barnets nivå 

kunna stimulera språkutvecklingen (Eriksen Hagtvet 2004, s. 116). 
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Rubinstein (1993, s. 18) har i sin undersökning tittat på hur förskollärare förhåller sig till 

samlingen. Det finns en tämligen stor koncensus bland förskollärare att samlingen skall vara 

en slags undervisande stund. En del menar att denna stund kan förmedla kunskap till barnen 

medan andra menar att samlingen ger träning i det sociala spelet med turtagande, att lyssna på 

andra och att tala inför en grupp. Oavsett vilken av inriktningarna förskollärare hör till så 

används sång och musik i samlingen, dels som kulturbärare, dels för att barn som anses ha 

spring i benen och lätt tappar koncentrationen kan stanna kvar en stund till med hjälp av en 

rörelsesång. När det gäller just samlingen så visar hennes undersökning att flera förskollärare 

ville ha sina kollegor närvarande vid samlingen, dels för ordningens skull och dels för att 

kunna få ett samarbete i samlingen med sina kollegor. Här ser Rubinstein en stor fara, att 

förskollärare är för måna om att vara varandra till lags och integrera med varandra på ett sätt 

som kan leda till att interaktionen med barnen kommer i andra hand. Hon ser även ett problem 

kopplat till just sång och musik, nämligen att om flera vuxna närvarar vid samlingen så får de 

svårare att kunna slappna av och leka med sången, det musikaliska blir prestigefyllt och 

fångar därmed inte barnen. Det talar inte till barnen när personalen sjunger för varandra och 

det blir inte ett sätt som är lustfyllt och lärande när det är interaktionen i sången mellan vuxna 

som primeras. Detta är något som kan tas i beaktande, då förskolan skall främja varje individs 

utveckling, inte minst den språkliga. Förskolans roll i denna språkliga utveckling varierar 

beroende på barnets hemmiljö, för vissa är förskolan den enda miljön de möter där det 

svenska språket talas. Dessa barn, samt alla andra, ska mötas av kompetent personal som 

aktivt för en utvecklande dialog med barnen (Kihlblom 2003, s. 60). Detta medför att 

förskollärare måste hålla sin medvetandenivå hög angående vad de planerade aktiviteterna 

bidrar till för typ av lärande. För att förskolläraren ska kunna möta alla individer och med 

leken som grund hitta övningar som inte bara är roliga för barnen utan också medför en 

inlärning måste de reflektera kring detta på ett medvetet sätt. Hon menar att förskollärare skall 

ställa sig själv frågor som; Vad lär barnen sig? Hur och på vilket sätt? Vilka delar i barnens 

utveckling stimuleras inte med den aktuella övningen? Om förskolläraren kontinuerligt söker 

svar på denna typ av frågor skulle det borga för en större medveten pedagogik (Gröning 

(Red.) 1996, s. 80).  

Problemområde 
Det område vi valt att undersöka är språkutveckling för de yngre barnen i förskolan i samband 

med de estetiska processerna musik och sång. Vad vi har kunna se ute i de verksamheter där 

vi har gjort vår VFU är att det oftast förekommer samlingar som inkluderar musik och sång. 

Det vi är intresserade av är om förskollärarna tänker, reflekterar och planerar dessa samlingar 

för att stödja barnen i deras språkutveckling. Det är inte bara i samlingarna som pedagoger 

kan använda sig av musik och sång för att utmana barnens språkutveckling, utan även vid 

andra tillfällen i verksamheten. En annan aspekt som gör ämnet intressant är att läroplanen för 

förskolan (1998) säger att förskolan skall arbeta med barnens språkutveckling samt nämner 

estetiska processer, där ibland musiken och sången, som exempel på metoder som skall ingå i 

förskolans verksamhet. Det vi med denna undersökning vill förstå är hur förskollärare tar 

tillvara på de kompetenser som finns inom arbetslaget för att främja de yngre barnens 

språkutveckling, hur förskollärare utmanar barnen i sitt lärande och hur de ser på musik och 

sång som språkstimuleringsmetoder. 

 

Vad har förskollärare för uppfattningar om musik och sång som inverkan på barnens tidiga 

språkutveckling?
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Syfte 
Studiens främsta syfte är att undersöka vad förskollärare har för uppfattningar om den tidiga 

språkutvecklingen hos barn i ett till tre års ålder. Det andra syftet är att söka kunskap om hur 

förskollärare förhåller sig till musik och sång som stimulering och utmaning för att främja den 

tidiga språkutvecklingen. 

 

De frågeställningar vi har arbetat med är: 

 

 Vad har förskollärare för uppfattning om barns tidiga språkutveckling? 

 Hur ser förskollärare på sin språkstimulerande roll? 

 

Hur kan musik och sång påverka som stimulans på språkutvecklingen enligt förskollärare?
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Metod 
För att uppnå syftet med denna studie valdes en kvalitativ ansats att utföra studien med. Den 

kvalitativa ansatsen ger ett större utrymme för tolkningar, åsikter och analyser av olika 

kontexter, än den kvantitativa som handlar om att kunna fastställa och mäta resultatet som 

framkommer (Thurén 2007, s. 112). Eftersom undersökningen behandlar empiri som baserar 

sig på åsikter, tankar och attityder var det mer relevant med en kvalitativ än en kvantitativ 

ansats (Thurén 2007, s. 22). Det är även den metod som är den mest använda i dag inom 

pedagogiken. Inom den kvalitativa ramen har vi använt oss av intervjuer, som analyserats 

utifrån ett fenomenografiskt tänk och litteraturstudier (Wideberg 2002, s. 15-32) . 

Kvalitet handlar om karaktären och egenskaperna hos ett fenomen, den kvalitativa 

forskningen syftar alltså till att klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper (Wideberg, 

2002, s. 15-32). De mönster vi eftersöker i undersökningen är om förskollärarnas tankar visar 

att de har liknande uppfattningar och åsikter kring språkstimuleringen och språkutvecklingen. 

 

En av de ståndpunkter som finns inom forskarvärlden går ut på att skillnaden mellan 

kvalitativ och kvantitativ metod har att göra med skillnader mellan subjektivt och objektivt. 

Kvalitativa data anses vara data som handlar om rent subjektiva varseblivningar medan 

kvantitativa data är data som är objektiva och oberoende av subjektiva upplevelser. 

En annan distinktion som förekommer skiljer mellan egenskaper som har med 

fenomenografisk kvalitativ karaktär och egenskaper som uppvisar en fenomenografisk 

kvantitativ karaktär. Ett exempel på detta är att egenskaper som avstånd och temperatur 

”förevisar” sig själva för forskaren som någonting som kan kvantifieras, mätas, medan 

däremot lukt, skönhet, tankar och uppfattningar inte så enkelt tillåter sig sättas in i mätbara 

sammanhang (Alexandersson, 1994, kap. 5). Undersökningen behandlar tankar som är 

subjektiva utifrån informanterna, som sedan tolkas i en analys, som är just en analys och inte 

en absolut sanning. 

 

Den kvalitativa analysen som använts har till fördel att insamlade data är innehållsrika i 

detaljer och ger på så vis så kallade täta beskrivningar. Det är en analys som lämnar utrymme 

för tvetydigheter och motsättningar som kan rymma flera förklaringsalternativ. Detta passade 

då det är informanternas tankar som varit av intresse och dessa inte alltid är helt otvetydiga. 

Nackdelarna kan vara att empirin inte ger en helt representativ bild av verkligheten samt att 

forskarens förförståelse kan riskera att lysa igenom och på så vis ge en förenklad förklaring 

till fenomenet. (Denscombe 2009, s. 368f). 

 

Datainsamling och urval 
Intervjuerna genomfördes på ett strukturerat sätt, med detta menas att vi hade ett antal 

förutbestämda öppna frågor, med möjlighet att ställa följdfrågor eller omarbeta någon fråga 

om behovet fanns då det kan vara så att informanten kan tolka frågan på ett annat sätt än vad 

den egentligen är. Frågorna utformades utefter tanken att det skulle bli ett klimat där 

informanten inte skulle känna ett tvång att svara, utan informanten skulle känna att det var 

fritt att uttrycka sina uppfattningar om barns språkutveckling. Frågorna utformades även på så 

sätt att de inte skulle vara styrande mot sång och musik. En annan aspekt vi var ute efter i 

intervjuerna, var huruvida man i samarbetet i arbetslaget fördelade den musikaliska delen i 

verksamheten.  Lökken & Söbestad (1995, s. 98ff) nämner Quinn Patton som anger tre skäl 

till varför man ska använda sig av den strukturerade metoden. För det första så blir 

noggrannheten större och därmed också kontrollen. För det andra så blir intervjuareffekten 
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mindre, det innebär att intervjuaren inte påverkar informanten på samma sätt som om det 

skulle vara ett informellt samtal, och för det tredje så innebär det att fokuset på intervjun gör 

att forskaren utnyttjar tiden bättre. På så sätt att forskaren avgränsar samtalet genom att 

frågorna får agera den röda tråd som forskaren vill följa upp och kan då avgränsa samtalet till 

vad som är relevant. Att använda sig av öppna och strukturerade intervjufrågor bidrog till att 

vi fick intervjusvar som är kvalitativa på så sätt att vi fick noggranna beskrivningar av det vi 

var intresserade av, och vi som forskare kunde få information som var ny för oss genom 

informanten. Kvalitativa intervjuer har därför en egenskap som leder till att vi kan fånga 

andras perspektiv och formuleringar genom att informanten får använda sig av sitt eget språk 

och fritt formulera sina tankar, erfarenheter och åsikter. 

 
En fördel med intervjuer är möjligheten att kunna förklara frågorna utifrån situationen. 

Möjligheten att ta upp lösa trådar och be om vidareutveckling av svar bidrar till dess stora 

flexibilitet. Detta har vi kunnat nyttja genom att till exempel ställa följdfrågor eller be om 

förtydligande av svar. En risk med intervjuer är att det kan bidra till en skevhet i och med att 

intervjuaren omedvetet kan påverka informantens svar, men om man använder sig av flera 

olika intervjuare kan svarens variation bli större då det är lättare att upptäcka mönster i 

informanternas svar. Detta ska tas i beaktande under bearbetningen av analysarbetet, men så 

länge analysen bygger på data och inte på antaganden är forskaren på den säkra sidan enligt 

Bell (2007, s. 119f). 

 

Vi genomförde intervjuerna på så sätt att den ene av oss intervjuade informanten och den 

andre av oss antecknade. Detta kan ha påverkat validiteten, vilket utvecklas under rubriken 

Validitet och Reliabilitet. Det var tolv inplanerade intervjuer men blev bortfall på två på grund 

av sjukdom. Detta betyder att denna studie grundas på tio informanters svar. 

 

Urval av intervjupersoner 

Tio intervjuer genomfördes i denna studie, samtliga med kvinnor i medelåldern av nordiskt 

ursprung som är utbildade förskolelärare. Det är inte ett medvetet val gjort av oss som 

undersökare att intervjua en sådan homogen grupp, utan i det geografiska området, norrlands 

inland, är denna grupp en överhängande majoritet. Vi har valt att vända oss till förskollärare 

som arbetar på förskolor med två eller fler avdelningar. Nedan följer en lista över de 

informanterna som anger deras tid som yrkesverksamma inom förskolans verksamhet. 

 

Intervjuperson 1: Arbetar på en förskola med två avdelningar, hon är placerad på en 

småbarnsavdelning. Har varit yrkesverksam i förskola i tjugotvå år, varav femton år som 

förskollärare. 

 

Intervjuperson 2: Arbetar på en förskola med två avdelningar, hon är placerad på en 

småbarnsavdelning. Har varit yrkesverksam i förskola i trettioåtta år, varav trettiosju år som 

förskollärare.  

 

Intervjuperson 3: Arbetar på en förskola med två avdelningar, hon är placerad på en 

syskonavdelning. Har varit yrkesverksam i förskola i tjugotre år, varav sexton år som 

förskollärare. 

 

Intervjuperson 4: Arbetar på en förskola med två avdelningar, hon är placerad på en 

syskonavdelning. Har varit yrkesverksam i förskola i nitton år, varav arton år som 

förskollärare.
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Intervjuperson 5: Arbetar på en förskola med två avdelningar, hon är placerad på en 

syskonavdelning. Har varit yrkesverksam i förskola i femton år, varav ett år som 

förskollärare. 

 

Intervjuperson 6: Arbetar på en förskola med två avdelningar, hon är placerad på en 

syskonavdelning. Har varit yrkesverksam i tjugofem år som förskollärare. 

 

Intervjuperson 7: Arbetar på en förskola med två avdelningar, hon är placerad på en 

syskonavdelning. Har varit yrkesverksam i förskola i trettio år, varav tjugotvå år som 

förskollärare. 

 

Intervjuperson 8: Arbetar på en förskola med två avdelningar, hon är placerad på en 

syskonavdelning. Har varit yrkesverksam i sexton år som förskollärare. 

 

Intervjuperson 9: Arbetar på en förskola med tre avdelningar, hon är placerad på en 

småbarnsavdelning. Har varit yrkesverksam i förskola i sjutton år, varav sexton år som 

förskollärare. 

 

Intervjuperson 10: Arbetar på en förskola med tre avdelningar, hon är placerad på en 

småbarnsavdelning. Har varit yrkesverksam i åtta år som förskollärare. 

 

Bearbetning och analysbehandling 
Intervjuerna kodades från början med hjälp av siffror. Intervjuerna utfördes på de olika 

informanternas arbetsplatser förutom en intervju, den genomfördes i informantens hem. Valet 

av var på arbetsplatsen intervjuerna skulle genomföras fick var och en av informanterna själva 

bestämma då det kan vara en trygghet att få vara där man vill vara. Under intervjuerna satt vi 

inte på något strategiskt uttänkt sätt mer än att vi såg till att intervjuaren och informanten hade 

ögonkontakt med varandra under hela intervjun. Den som förde anteckningarna över 

intervjuerna satt lite mer åt sidan och fokuserade sig enbart på att anteckna. Efter intervjuerna 

renskrev vi och sammanställde våra anteckningar. De ursprungliga anteckningarna och de 

renskrivna intervjuerna arkiveras i en anonym mapp som förvaras i en låst skrivbordslåda.  

 

Den empiri som samlats in har sedan kategoriserats utifrån att finna likheter och 

motstridigheter i de svar som inkommit. De kategorier som används är; 1. Stödjandet av små 

barns språkutveckling. Under denna kategori har vi tittat efter hur man använder språket 

korrekt, hur interaktion skapas mellan barn-barn och barn-vuxen, att ha en medveten 

språkstimulerande pedagogik, hur man bemöter barns språk och arbetslagets gemensamma 

arbetsstrategi och synsätt i små barns språkutveckling. Kategori 2. Musik och sång som stöd i 

små barns språkutveckling. Under denna kategori har vi tittat efter; hur förskollärarna tänker 

om nivåanpassning av sånger, att lära barnen traditionella sånger, att använda rim och ramsor, 

tankar om rörelsesånger och att använda samlingen som musikstund. En fördel med att arbeta 

med kategorier är att information som empirin gett behandlas jämbördigt. Vilket innebär att 

ingen uppfattning ses som viktigare än någon annan (Alexandersson, 1994, kap. 5). 

 

För att finna dessa kategorier i empirin gick vi igenom intervju för intervju och färgkodade 

vad som hörde till vilken intervjufråga eftersom svaren mixades lite beroende på hur 

informanten valde att berätta. Även deras tankar kom i olika ordning hos informanterna. Detta 

renskrevs sedan för att sedan söka efter valda kategoriseringar i dessa dokument, dessa 

färgkodades efter samma princip. Kategorierna utkristalliserades dels genom att vi försökte 

finna svar på våra frågeställningar dels hur frekvent vissa svar återkom från informanterna. 
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Den metod vi använt oss av i analysen av den kvalitativa ansatsen är en fenomenografisk 

ansats. Denna ansats syftar till att beskriva människors tankar och upplevelser av olika 

fenomen. Forskare försöker i en sådan ansats se bortanför de förklaringar och teorier som man 

har för att istället försöka komma åt kärnan i upplevelserna (Larsson, 1986). Ett sätt att 

förklara fenomenografisk ansats är att man vill veta hur människor uppfattar olika händelser 

för att i den uppfattningen hitta en innebörd istället för rena förklaringar, samband och 

frekvenser (ibid.). Alexandersson (kap. 5, 1994) förklarar fenomenografiska ansatsen som hur 

saker och ting, händelser och objekt uppfattas utav människan. Genom att använda sig av en 

fenomenografisk ansats kan vi i denna studie beskriva hur det framstår istället för hur det 

egentligen är. Det är ur denna ansats perspektiv viktigt att ge människor vetskap om att det 

finns olika sätt att se på saker och ting (ibid.). Genom att använda sig av en fenomenografisk 

ansats kan man under analysens gång upptäcka brister i sitt eget synsätt vilket kan leda till en 

fördel för den egna inlärningens skull. Ett problem som Larsson (1986) tar upp är att vi alla 

tolkar på våra egna sätt och översätter där med det vi tolkar till vårt egna, men vidare menar 

han att vi kan även tolka på fler än ett sätt och utveckla de tolkningarna genom att reflektera. 

Alltså, genom att använda oss av denna ansats i vår analys så kan vi komma åt själva kärnan i 

de uppfattningar som informanterna har och ställa den mot vad det vi i denna studie vill 

undersöka för att nå en slutsats. 

 

Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådets (2002) etiska krav ska forskaren följa fyra krav; Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

 

Informationskravet, forskaren skall informera de deltagande om att det är frivilligt, att de har 

rätten att avböja och vad deras uppgift inom forskningen är. Detta har vi hanterat på så vis att 

ett antal personer fick frågan om att delta i en intervju inför denna uppsats. Informanterna fick 

veta att vi var intresserade av deras tankar om barns tidiga språkutveckling. Informanterna 

fick sedan ta ställning om de ville delta eller ej, detta genomfördes muntligt. Att vi intresserat 

oss av sambanden musik, sång och språkutveckling var något vi delgav informanterna efter 

intervjuerna, då vi bedömde att den kunskapen skulle kunna påverka deras spontana svar. 

Efter de tilltänkta intervjufrågorna var ställda, fick informanterna även chansen att berätta om 

sina tankar angående musik, sång och språkutveckling som en helhet. Enligt Denscombe 

(2009, s. 193f) finns det olika förutsättningar som gäller när man har gett ett medgivande till 

att bli intervjuad. Om ett medgivande har getts så räknas det som ett informerat samtycke, 

vilket innebär att intervjun sker öppet utan hemliga bandspelare och så vidare. Vidare så ska 

informantens ord bli protokollförda och dokumenterade, men informanten kan be om att 

dennes ord och tyckande inte offentliggörs. En tredje förutsättning som Denscombe (ibid., s. 

193f) nämner är att det är forskaren som för intervjun framåt och leder den.  

 

Samtyckeskravet, forskaren skall inhämta samtycke från de deltagande om deras 

medverkande, i detta fall är samtliga vuxna vilket medfört att inga vårdnadshavare har varit 

ändamål för kontakt för godkännande (Vetenskapsrådet 2002). Samtliga informanter gav sitt 

muntliga godkännande. De deltagande skall ha rätt att bestämma över utsträckningen i deras 

medverkan, detta har de kunnat göra genom att avbryta intervjun, inte svara på vissa frågor 

eller själva bestämma över hur väl de utvecklar sina svar i intervjun. Vi har inte ställt frågan 

till någon informant om deras deltagande mer än en gång, inte heller lockat med materiella 

eller ekonomisk ersättning vid deltagande. Inga släktskap eller andra beroendeförhållanden 

föreligger mellan forskarna och informanterna. 
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Konfidenitialitetskravet innebär att alla som har tillgång till forskningsmaterialet, speciellt om 

detta innehåller känsliga etiska uppgifter skall underteckna en tystnadsplikt. I detta projekt är 

det inga sådana känsliga uppgifter med i det empiriska materialet. Det är även bara de två 

författarna till denna uppsats som har tillgång till den empiriska rådata. Alla uppgifter som 

samlas in ska lagras och rapporteras på ett sådant sätt att inga utomstående skall kunna 

identifiera de deltagande, samt att uppgifterna skall förvaras så att de inte finns tillgängliga för 

allmänheten (Vetenskapsrådet 2002). Detta har vi hanterat på så sätt att alla intervjuer har 

kodats med siffror direkt, inga namn förekommer någonstans i detta material. Materialet har 

sedan arkiverats och förvarats i en låst låda. Vi har noga övervägt informationen om 

informanterna i detta kapitel för att förhindra att identifikation från utomstående skall vara 

möjlig. Vi har även valt att inte ange namnet på kommunen där informanterna bor, utan givit 

en övergripande lokalisering av vart forskningen genomförts.  

 

Nyttjandekravet, de uppgifter som samlats in får endast användas till forskningen och i 

vetenskapliga syften. Uppgifter som framkommit om informanterna får inte användas i något 

syfte som kan påverka informanten (Ibid.). De tankar som framkommit behandlar vi enbart i 

denna forskning, om det skulle leda vidare till fler möjligheter inom vetenskapen att använda 

dessa tankar återigen kontaktas informanterna för ett utvidgat medgivande. Vi som forskare 

besitter inte någon position där informanternas tankar skulle kunna användas på ett otillbörligt 

sätt emot dem. 

 

Validitet och reliabilitet 
Validitet innebär att det som ska studeras verkligen studeras och ingenting annat (Bell 2007, 

s. 117f). De frågor som användes vid intervjuerna var riktade mot studiens syfte, men på ett 

icke styrande sätt. I analysen återknöts den insamlade empirin med det skrivna syftet på så 

sätt att empirin kategoriserades utefter den språkliga och musikaliska grund som finns för 

denna studie. Denna empiri har sedan ställts mot den vetenskapliga litteratur som återfinns i 

bakgrunden. 

 

Reliabilitet, tillförlitligheten, innebär att det som studeras är korrekt gjort. Tillförlitligheten i 

studien påverkades av antalet intervjuer, informanternas bakgrund, svar och forskarnas 

förförståelse. Tillförlitligheten säkrades genom att en bestämd metod sattes upp för att på så 

vis begränsa inflytandet av forskarnas förförståelse. Den vetenskapliga litteraturen som 

användes var tillförlitlig inom detta område (Denscombe 2009, s. 301). 

 

Metoddiskussion 
Studiens reliabilitet kan ha påverkats negativt av intervjuerna, då det kunde ha framkommit 

andra tankar om informanterna hade varit en mindre homogen grupp, bestående av till 

exempel större åldersspridning, flera etniska bakgrunder samt olikt kön.  

 

Det kan även vara så att svaren påverkats av att vi har varit två forskare i rummet och en 

informant, även om det bara är den ena forskaren som varit en aktiv samtalspartner i intervjun 

och den andra har suttit med som en tyst sekreterare. Det är ändå en maktfaktor att vara två 

mot en som kan få informanten att känna sig obekväm och därmed hämma öppenheten i 

intervjun. Att använda sig av en sekreterare var bra på så vis att man som intervjuare kunde ha 

fullt fokus på informanten, vilket gav ett bra flyt i samtalet, en förtroendefull stämning och 

möjlighet att lägga märke till kroppsspråk, då det kan visa om informanten känner obehag 

eller entusiasm. Dock så skulle reliabiliteten blivit högre vid filmande av intervjun då en exakt 

transkribering av samtalet hade kunnat skrivas i efterhand samt möjligheten att flera gånger se 

intervjun och upptäckt nya saker i kroppsspråk, nyanser och suckar. Många skulle kunna 
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känna sig besvärade av en kamera i rummet vilket skulle kunna gett färre och mindre 

utvecklade svar. Ett annat sätt hade varit att använda sig av diktafon, även den skulle gett 

möjlighet till en exakt transkribering men inte gett mer information om gester och 

kroppsspråk.
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Analys 
Här i analysdelen visar vi på de mönster, skillnader och likheter som vi funnit i den empiri 

som samlats in. Vi har analyserat detta genom att finna gemensamma uppfattningar i 

informanternas svar som berör undersökningen utefter de kategorier som nämndes i 

Bearbetning och analysbehandling. Kategorierna kom vi fram till genom att ställa det 

insamlade materialet mot de frågeställningar vi brukat oss av för att få fram relevant empiri 

till denna del i studien. 

 

Stödjandet av små barns språkutveckling 
Analysen visar att förskollärarnas tankar visar att de alla tycker att det är otroligt viktigt med 

språket. Att språket är något som ständigt pågår i barnens vardag. Förskollärarna anser att 

arbetet med språket är viktigt och att det inte bara är gruppen som ska arbetas med, utan även 

individen. Lärandet sker i ett samspel men att det sker på olika sätt är något som många av 

förskollärarna tar upp. De har alla en uppfattning om att det är i samspelet och i gemenskapen 

med andra som barnen tillägnar sig språket bäst och utvecklar det. 

 

De flesta förskollärare arbetar spontant med språket och menar på att det är något som 

existerar hela tiden, medan en förskollärare nämner att hon börjar inte tänka på att arbeta med 

språket på ett medvetet och riktat sätt förrän barnen är i tre års ålder. En fundering är vad det 

är som gör att hon inte börjar tidigare med sin medvetenhet då språket är något som barn 

kommer i kontakt med från och med sin första levnadsdag. Denna fundering lyfter vi i 

diskussionsdelen. En annan förskollärare beskriver att hon arbetar med alla barnen i deras 

språkutveckling men att hon vill arbeta med dem som verkligen behöver det. Vidare menar 

hon att resterande av barngruppen får upprepningar men att de är delaktiga på så sätt att de 

kan bidra med egna idéer. Hon menar att det blir en helhet av utvecklingen på så sätt. Som vi 

tolkar det menar hon att lärandet blir som en spiral där de barn som har ett mer utvecklat 

språk banar väg och lyfter de mer språksvaga barnen. Genom att de barnen kan bidra med sitt 

kunnande och på så sätt utmana sig själva. 

 

Förskollärarna påtalar att barnens intressen ska ta tillvaras på, och arbetet ska utgå från dem 

när man arbetar med språket. De nämner även att lärandet ska vara lekfullt och lustfullt. 

Förskollärarna har också liknande tankar om att man ska försöka förstå vad barnen säger och 

bekräfta vad de vill ha sagt, för det är då som det kan skapa en meningsfull dialog med barnen 

där man benämner språket. Vi ser det som att förskollärarna på så sätt visar upp en 

betydelsefull språkanvändning vilket blir en motivation för barnen att vilja erövra språket. 

En förskollärare berättar även att barnen är i behov av en mottagare, för om de pratar och 

pratar och ingen lyssnar så slutar de att prata. Samma förskollärare säger att det är viktigt med 

kamrater som är på samma nivå för de kan ha en förståelse som en vuxen inte har genom att 

de är just på samma nivåer, och det kan ha en betydelse när barnen ska integrera med 

varandra på förskolan. 

 

Bristen på tid och synliggörandet av hur viktigt språket är kan leda till att vissa barn uppfattas 

som ”lata” och kommunicerar bara genom att peka. Vilket förskollärarna tror beror på att 

föräldrar och pedagoger många gånger är stressade och ger barnen vad de tror att de vill ha, 

vilket leder till att barnen inte behöver använda sig av sitt språk för att bli förstådda. 

 

Barnet måste få användning av sitt språk det är först då de börjar använda det och prata. 

(Informant 3) 
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Även att samspela med andra barn är något som är viktigt för barnens språkutveckling tar de 

flesta av förskollärarna upp. Att ha syskongrupper är något som en förskollärare tycker är 

positivt då barnen får språket från flera olika nivåer, inte bara av vuxna utan även av barn som 

ligger på samma nivå och av barn på andra nivåer. Att använda sig av syskongrupper är något 

som går att se ur både ett positivt och ett negativt perspektiv. Det positiva är att barnen får en 

större språklig stimulans så som förskollärarna beskriver. Vi tolkar den negativa aspekten som 

att det sociala samspelet och leken mellan barnen hämmas av de stora åldersskillnaderna, men 

även att pedagogernas tid kan bli ojämn då de små barnen tar mycket tid. 

I interaktion med andra barn stimuleras barnen i språket på ett annat sätt än i dialog med 

vuxna. En förskollärare säger att det hör till det sociala spelet, för att kunna vara delaktig i 

leken med de andra barnen måste de också ha ett språk som gör att de blir förstådda. 

Enligt informant 9 är språkutveckling även att pedagoger använder sig av språket på rätt sätt, 

att man tänker på att vara tydlig, artikulera väl, använda rätt grammatik och att använda sig av 

ett nyanserat språk, och det viktigaste av allt, inte använda sig av bäbisspråk. 

De har alla en medvetenhet om att språkutveckling är viktigt och att det är något som alla barn 

har rätt till för att kunna fungera i det sociala samhället både i och utanför förskolan. 

 

Vissa barn har mer språk än andra, vilket några av förskollärarna menar kan ha att göra med 

att vissa föräldrar samtalar och pratar mer med sina barn än andra föräldrar som inte samtalar 

med sina barn lika mycket, vilket då leder till att de barnen har en sämre språkutveckling än 

de med mer språk när de kommer till förskolan. Samtliga hävdar att det är i det sociala som 

språket utvecklas. Efter hemmet som en viktig faktor i språkutvecklingen kommer förskolan. I 

förskolan spenderar barnen en stor del av sin vakna tid vilket medför att de också får en stor 

stimulering i sin språkutveckling. En förskollärare berättar att hon kan se förskolan som ett 

komplement till hemmet. Hon säger att: 

 

Förskolan kanske har en mer medveten språkträning än vad hemmet erbjuder i de fall där det 

behövs, vi på förskolan kan ju då ha en plan för vad som behöver göras och lotsa fram barnet 

i språket steg för steg. 

(Informant 9) 

 

Att bara se förskolan som ett komplement till hemmet när det gäller språkutvecklingen tolkar 

vi som att förskollärarna anser att hemmen har huvudansvaret för den språkliga utvecklingen 

hos barnen.  

De flesta av förskollärarna nämner föräldrarna som viktiga faktorer, men även det sociala 

samspel som finns runt omkring barnen så som kamrater och om de har äldre syskon. De är 

alla överens om att det är många faktorer som spelar in i språkutvecklingen så som att ständigt 

föra en givande kommunikation med barnen där det är ett givande och tagande. 

 

Något som några av förskollärarna vittnar om är att de känner att de inte räcker till då det 

saknas tid i verksamheten och att de lider av personalbrist. De vill så mycket mer än vad de 

kan ge barnen i deras utveckling. En av förskollärarna känner även att hon många gånger 

funderar på om hon handlar och gör rätt i sitt arbete, eller om hon hade kunna göra saker och 

ting annorlunda för att främja barnen i deras språkutveckling, speciellt de gånger som barn har 

varit sena i språket och behövt vara i kontakt med logoped. En annan känner att nedskärningar 

i verksamheten påverkar pedagogerna i deras arbete på så sätt att det är de ”normala” barnen 

som får kliva åt sidan för de barn som är i större behov av stimulering i sin språkutveckling. 
 

Förskollärarna säger att det är viktigt att ta sig tid till att lyssna på barnen och möta dem där 

de är, att det finns tid till interaktion där barnen tillåts att använda sig av sitt språk och att man 
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inte isolerar dem. En annan faktor som de tycker är viktig är att inte prata över huvudena på 

barnen utan prata till och med dem. Vi tolkar det som att risken för att tala över barnens 

huvuden är minimal på förskolan. En förskollärare säger att: 

 

Samtalet är nyckeln, samtala för att visa upp vad man ska använda språket till och hur man 

kan använda det. 

(Informant 4) 
 

Några av förskollärarna lyfter även att man måste se till individen när man stimulerar språket. 

Att använda sig av ögonkontakt, ett nyanserat språk och olika uttryck för saker och ting bidrar 

till en större språkförståelse. 
 

Arbetslaget 

När det gäller att samverka i arbetslaget är alla förskollärare överens om att det är något de 

strävar efter att göra, vissa av förskollärarna känner att de lider av tidsbrist och menar att det 

inte finns utrymme för att kunna genomföra planeringar och reflektioner tillsammans vilket 

gör att verksamheten blir lidande. De känner att de saknar någon att bolla sina tankar och 

idéer med vilket resulterar i att det inte är något roligt med planering. Andra förskollärare 

berättar om att de har gemensam reflektionstid och även ibland med specialpedagogen där de 

kan ta upp hur de ska arbeta med barnen, hur man kan locka och stimulera varje enskild 

individ. En förskollärare uttrycker att hon känner frustration över situationen, att hon vill så 

mycket mer och att hon har så mycket mer att ge och tillföra men att det är något som hon har 

fått lära sig att det inte funkar riktigt så. Som hon beskriver det: 

 

Jag har stora ambitioner men har fått lära mig att smalna av på grund av tidsbrist. 

(Informant 1) 

 

En annan berättar att någon finare planering inte hinns med, men att någon form av 

grovplanering finns alltid men att det blir en planering som görs i sista minuten. Det 

framkommer även att det inte förekommer någon större samverkan mellan pedagogerna men 

att de alla tycker att det är otroligt viktigt att arbeta med språket. Däremot så när de planerar, 

så involverar de barnen i planeringen och går efter vad de tycker är intressant och roligt. Att 

man ska arbeta med språket är det många av förskollärarna som tycker, men de menar också 

att de borde kanske arbeta mer medvetet med språket. Som en av dem nämner: 

 

Det är lätt att tänka att man jobbar med språket, men vi gör det inte medvetet men det borde 

vara det, för vi har en läroplan som trycker på. 

(Informant 7) 

 

Något några av förskollärarna tar upp är att de tycker det är viktigt att de i arbetslaget har 

gemensamma tankar om förhållningssätt och en gemensam syn på vad som är viktigt i just 

deras verksamhet. De beskriver alla att de försöker att använda sig av varandras olika 

kvalifikationer och låta var och en få bejaka sitt intresse och kunnande i verksamheternas 

vardag både uttalat och outtalat. 

 

Vi uppfattar det som förskollärarna tycker att de kan lära sig mycket av sina kollegor genom 

att prata med varandra, att reflektera, vara lyhörda och att ta tillvara på varandras 

kvalifikationer, och att de blir mer medveten om vad de gör i sitt arbete av att få ha 

reflektionssamtal. I samtalen finns tillfällen att diskutera enskilda barn och hur de går tillväga 

att arbeta mer med dem i deras språkutveckling och hur en anpassning av olika aktiviteter till 
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olika barn kan göras. Vi tolkar det som att det är nyttigt med reflektionstid i arbetslaget då 

olika personer kan ha sett olika saker i verksamheten. Att reflektera med varandra kan bidra 

till att verksamheten utvecklas på ett medvetet sätt. En annan nämner att genom att det inte 

finns utrymme för planering i verksamheten så finns det inte heller utrymme att planera 

utefter de kvalifikationer som finns inom arbetslaget. Hon uttrycker även att det inte ska 

glömmas bort att det är ett kvinnoyrke där kulturen inte tillåter att framhäva sina kvaliteter 

eller att ge varandra beröm, men att hon anser att man borde vara mer lyhörd och ta vara på 

varandras olika kompetenser. Vissa beskriver att de tar för sig och gör vad de är bra på och att 

även om de har olika ansvarsområden så betyder det inte att de inte samarbetar i arbetslaget. 

Även samverkan mellan avdelningar är smidigt sätt att ta hjälp av varandra, och att det då blir 

ett samarbete där arbetslag är olika och kan tillföra saker till varandra. En förskollärare 

nämner det också som att de alla inte behöver engagera sig i samma saker utan man har olika 

ansvarområden.  

 

Vardagen 

Något som alla förskollärare har gemensamt är att de alla anser att man hela tiden ska 

använda sig av språket. Att använda sig av det i de vardagliga situationerna som vid till 

exempel påklädning och blöjbyten. Att ha både ögonkontakt och fysisk kontakt främjar 

språkutvecklingen. En av förskollärarna tycker att det ska vara ett naturligt språkande, inte ett 

styrande så som: 

 

Här är glasögon, säg glasögon. 

(Informant 2) 

 

En annan förskollärare beskriver att hon förstärker kommunikationen med barnen genom att 

använda sig av tecken, och det är något hon ser positivt på då de i hennes verksamhet har sett 

att det har gett resultat på alla barn i deras språkutveckling, men speciellt på de som har varit 

sena med språket. Att använda sig av tecken i samband med språket ger en hjälp till barnen att 

förstärka, påbörja eller komplettera sitt tal.  

En förskollärare berättade att de hade använt sig av ett språkprojekt som innebar att de mixade 

tidigare och senare åldrar för att barnen skulle kunna inspirera varandra. Pedagogerna i den 

verksamheten upplevde det som att det gav ett gott resultat. En annan förskollärare berättade 

att i deras verksamhet hade de prövat på att dela upp samlingen i yngre barn och äldre barn 

för att den skulle vara så utmanande och givande som möjligt för barnen där de just då befann 

sig, men det var något som rann ut i sanden för de yngsta barnen då det bara var en sång och 

en frukt som samlingen bestod av.  

Det handlar om att se var barnen är, vilka barn gruppen har, var de befinner sig i sin 

språkutveckling, vilka intressen de har och att visa på att det är roligt och lustfullt det man 

gör. 

 

Musik och sång som stöd i små barns språkutveckling 
Alla förskollärarna är överens om att det är viktigt att leka med språket och att det ska vara 

utmanande för barnen i deras språkutveckling. Med det menar de att genom lek, sång, musik 

och roliga aktiviteter ger de barnen en stimulering som främjar deras språkliga utveckling. 

 

Vidare anser de att barn måste få tid för att de ska utveckla sitt språk.  Och det är inte bara det 

verbala språket som behöver utvecklas, utan även ögonkontakten och kroppsspråket. 

De anser även att det är viktigt att ta tillvara på barnens nyfikenhet och vilja till att lära sig 

språket.  
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Överlag menar förskollärarna att det finns många olika faktorer som påverkar barnen i deras 

språkliga utveckling både innanför och utanför den pedagogiska verksamheten som ska finnas 

i åtanke vid arbetet med att stimulera barnen i deras utveckling. Men även att det finns i 

åtanke att barn har olika grad av tålamod och det är något som kan påverka utvecklingen. En 

fundering är hur verksamheten planeras för att bli anpassad till de olika barnens tålamod. 

 

Något som de flesta förskollärare beskriver är att de använder sig av det som finns till hands 

som material, det är inte materialet i sig som är det väsentliga, utan hur de använder sig av 

det. Eller som en av förskollärarna nämner: 

 

Det är jag som är materialet. Man använder sig själv som redskap. 

(Informant 10) 

 

Det handlar om att se var barnen är, vilka barn gruppen har, var de befinner sig i sin 

språkutveckling, vilka intressen de har och att visa på att det är roligt och lustfullt det man 

gör. Att fånga upp barnen med olika former av material och utmaningar som sång, musik, rim 

och ramsor, och att hela tiden befinna sig på gränsen av vad som är enkelt och vad som är 

svårt. Detta tolkar vi som att det hela tiden är en balansgång i den pedagogiska vardagen. En 

av förskollärarna beskriver att det finns gånger då hon som pedagog får backa tillbaka och 

tänka om för att utmaningen varit för svår för barnen. Vidare nämns att det är bra att läsa av 

barnen och se var de är i sin utveckling, vad de har för intressen och var de ligger 

språkmässigt. En av förskollärarna anser att alla barn kan på något vis oavsett ålder, men att 

det är upplägget som avgör hur barnen blir utmanade. Många nämner att den svåraste 

utmaningen för dem själva som pedagoger, är att utforma tillfällen så som samlingar, så att 

alla barn oavsett nivå blir stimulerade och utmanade. Att göra ett upplägg där alla barn ska få 

känna delaktighet. Vi tolkar det som att pedagogerna slits mellan kollektivet och individen när 

det gäller deras planeringsfokus. 

 

En av förskollärarna berättar om upplägget de har på sina samlingar, att de börjar och avslutar 

samlingen med en vers, sedan består innehållet av sång, rim, ramsor och småprat. Hon säger 

att de sånger de sjunger är traditionella sånger då hon anser att det är viktigt att föra dem 

vidare, och att barnen ändå får ta del av mer modern musik i sin vardag. Hon förklarar vidare 

att de använder sig av lätta rim, ramsor och sånger som barnen kan vara med i och att de 

använder samma material i flera månader. Det är fler av förskollärarna som talar om att de 

använder sig av samma sånger i flera månader då de anser att det är ett sätt för barnen att 

känna igen sig, våga vara delaktiga och känner en trygghet och tillförlit till sig själva, att de 

kan. En förskollärare uttrycker att det kan vara roligt för pedagogerna att ta in någon ny sång, 

men om hänsyn tas till barnen så upptäcker man att de gillar det som är bekant. En tanke som 

väcks är att om det inte tas in någon ny sång så får barnen heller ingen ny utmaning i sin 

språkutveckling. Vi tolkar det även som att förskollärarna prioriterar barnens trygghet i 

samlingssituationen högre än den språkliga stimulansen. En annan förskollärare berättar att 

hon funderar på vad barnen behöver just nu, och utefter det så väljer hon ut fyra saker att 

arbeta med under en längre period i samlingen. Om till exempel ett barn har problem med att 

säga bokstaven S så har hon det i åtanke i sin planering och väljer ut material och utmaningar 

som gör att det blir en smygträning av att lära sig säga S. Detta för att hon vill att barnen ska 

kunna lära utan att känna att de inte kan, och om någon glömmer ett ord eller bokstav så är det 

inget som märks när man sjunger i grupp. En tanke som väcks är att det är ett bra sätt att 

arbeta med hela gruppen, att inte exkludera eller peka ut ett enskilt barn. Vi tolkar det som att 

den inkluderande pedagogiken står högt på förskolornas agendor. En annan förskollärare 

nämner att hon använder sig av artefakter som till exempel djur och bilder i samband med 
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sången och musiken för att ge barnen en tydlighet som gör det lättare att koppla samman ordet 

med en symbol. 

 

Det material som många av pedagogerna använder sig av är sång och musik. Det är material 

som utmanar barnen i att använda sig av hela sin kropp i sitt lärande då de flesta av 

förskollärarna upplever det som att musiken har en rytm som främjar språket, då även språket 

innehåller en rytm. Trots detta uppfattar vi att förskollärarna isolerar musiken och sången till 

samlingstillfällena. De anser även att det blir en gemenskap att sjunga tillsammans och som 

en av förskollärarna nämner: 

 

Man uttrycker sig själv på ett annat sätt i musiken, det är mer lekfullt med orden och en stor 

glädje. 

(Informant 6) 

 

Musik, språk och kropp 

Förskollärarna verkar uppfatta sambanden mellan barnens kroppsspråk och barnens 

språkutveckling att musikens rytm kopplas ihop med kroppsspråket i barnens språkutveckling, 

att barnen känner språket med kroppen. En av förskollärarna berättar att när hon arbetar med 

ettåringarna så vill hon ha sånger med rörelser då hon upplever det som att det inte bara räcker 

med sången för att fånga barnen i stunden, utan de måste få vara delaktiga med hela kroppen. 

Vidare nämns att hon upplever det som att det måste vara något som ligger hos människan att 

känna rytm, då hon ser att barnen reagerar på musik och då speciellt taktfast musik som man 

kan finna hos trummor. Hon uppfattar att barnen lockas av takten och deras egna rytm 

anpassas till musiken. Även en annan förskollärare beskriver att hon vill att materialet och 

utmaningarna ska handla just om kroppen och rytmen för att stärka språkstimuleringen. Som 

en av förskollärarna säger: 

När det gäller musik är rytm en viktig del, det är lättare att ramsa varje ord om det har en 

rytm och då är det också lättare att prata. 

(Informant 4) 

 

Många av förskollärarna vittnar om att de gärna går till böcker för att söka tips och idéer, men 

också för att kunna få en nytändning och motivation i sitt arbete. Att hitta utmaningar som 

lockar, ger variation och som passar de olika individerna. En fundering blir att de går gärna 

till litteratur för att planera, men att sitta ensam och planera lockar inte. En annan aspekt är att 

några nämner att de lider av tidsbrist, hur hinns då sökandet i litteratur med? Vi uppfattar det 

som att de gärna deltar i fortbildning med andra kollegor eller får söka ny kunskap på eget 

initiativ utanför arbetet. 

 

I en av verksamheterna drog specialpedagogen igång ett projekt som kallades ”Språklust” för 

att ge pedagogerna mer om bakgrunden till språket och dess utveckling, samt olika arbetssätt 

som de kunde utföra både i grupp och enskilt. En förskollärare från den verksamheten 

berättade att de inte följer det projektet till punkt och pricka utan att de tar små godbitar ur det 

för att lyfta fram språket. 

 

En förskollärare beskriver att om tecken används när man sjunger så är det enklare att komma 

ihåg texten till sången. Det skulle kunna liknas med vad en av de andra förskollärarna nämnde 
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om att när de sjunger är det inte alla barn som sjunger, men rörelserna är de flesta barn med 

och gör. På så vis tar de in sången med kroppen och blir trygga, så efter några månader är 

även de barnen med och sjunger. Ännu en förskollärare säger att hon alltid vill sjunga i 

samlingen men att det beror på barngruppen, hon menar på att det är roligt när det är barn som 

kan sjunga som deltar. Vi tolkar det som att hon menar när barnen har språk för att kunna 

delta i sången och inte deras musikaliska talang. Med den musikaliska talangen menar vi att 

barnen kan sjunga med klar och vacker stämma samt har en tonsäkerhet. En annan nämner att 

det inte är alltid det finns tid till samling, men att hon tar med sig olika metoder i det 

vardagliga som till exempel att använda sig av rim och ramsor vid matbordet. Att ta tillvara på 

alla tillfällen som ges i den vardagliga verksamheten. 

 

Ett tillfälle som de alla använder sig av att utföra olika slags metoder på är just i samlingen. 

Där använder de sig av rim, ramsor, sånger, musik och att prata. Många ger uttryck för att det 

ska vara en planerad samling som är utmanande och varierande, så att det blir ett tillfälle som 

är roligt, lustfyllt och som fångar barnens intresse. 

En viktig punkt i samlingen är sången enligt många av förskollärarna. Genom sången får 

barnen ett innehåll bestående av ord, rytm och språkmelodi. Sången är också ett tillfälle som 

ger en gemenskap, som är rolig och lekfull. 

 

Sammanfattning 

Här följer en sammanfattning av analysen, de underrubriker som används är 

frågeställningarna som återfinns i syftet. Detta för att göra en kort översiktig kontroll över 

uppfyllandet av syftet. 

 

Vad har förskollärare för uppfattning om barns tidiga språkutveckling 

Det empirin visar är att förskollärare uppfattar barns tidiga språkutveckling som mycket 

viktig. Dels att den utvecklas i det kollektiva som i hemmet och dels som en individuell 

process. Uppfattningar som har visat sig i undersökningen är att barns intressen ska tas tillvara 

på för att förstärka språkutvecklingen på så sätt att det blir lustfullt. Empirin visar även att 

förskollärarna anser att det ska användas ett korrekt språk och att förstärkningar i form av 

symboler och tecken kan stärka barnens språkutveckling. 

 

Hur ser förskollärare på sin språkstimulerande roll 

Det har visat sig att förskollärare anser sig ha en viktig roll i barns språkutveckling, bland 

annat ser de sig som ett komplement till hemmet då barnen spendera en stor del av sin tid på 

förskolan. Empirin visar att förskollärarna anser att användandet av språket ska göras på ett 

korrekt sätt för att ge barnen det rätta språket, men även att det ska vara ett arbetssätt som är 

utmanande för barnen. Vidare anser de att det är viktigt att lyssna till barnen och föra en 

dialog med dem, att tala med barnen och inte till dem. 

 

Hur kan musik och sång påverka som stimulans på språkutveckling enligt förskollärare 

Empirin visar att förskollärare anser att det är viktigt att leka med språket, vilket de gör bland 

annat i samlingsstunder som innehåller musik och sång. Genom att använda sig av sång, 

musik, rim och ramsor lockar de barnen till att lekfullt utmana sitt språk. Det har även visat 

sig att förskollärarna anser att det kan vara svårt att planera samlingen så att den blir 

utmanande och utvecklande för alla barnen. Genom att använda sig av sång och musik ger de 

barnen ord, rytm och språkmelodi, då språket innehåller en rytm så som musiken gör. Empirin 

visar också att barnen använder kroppen till att lära sig rytm. Förskollärarna menar att barnen 

lockas med i musikens rytm och känner in den med hela kroppen.
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Diskussion 
Denna del av studien ställer den insamlade empirin mot tidigare forskning och diskuterar de 

frågor som väckts under studien samt söker svar på de frågor som finns i 

problemformuleringen. I den avslutande delen tas frågor kring vidare forskning upp. 

 

Uppfattningar om barns tidiga språkutveckling 
Det vi har funnit under denna undersöknings gång är att förskollärare anser att miljön har en 

stor påverkan på barns tidiga språkutveckling. De intervjuade förskollärarna menar att den 

sociala miljön har en stor betydelse på så vis att barnen lär sig i ett socialt sammanhang, både 

med vuxna och med andra barn.  Eriksen Hagtvert (2004), Persson (2008), Williams, Sheridan 

& Pramling Samuelsson (2000) beskriver alla vikten av att förskolor har en hög andel 

utbildade förskollärare som har ett medvetet förhållningsätt när det gäller att skapa 

samverkande miljöer på barnens nivå för att gynna den tidiga språkutvecklingen. En annan 

miljö som förskollärarna nämner är barnens hemmiljöer. De är alla olika formade beroende på 

hur stor vikt som föräldrarna lägger på språket. Om hemmiljön erbjuder en språkrik miljö där 

föräldrarna använder ett varierat språk mellan sig och till barnen, ger föräldrarna barnen ett 

mer nyanserat språk med många ordval. Hem där kommunikationen är mer enkelriktad och 

har en karaktär av ordergivande ger ett fattigare språk. Vi tror att språket i hemmiljön är av 

minst lika stor vikt som språket i förskolan. Men att de olika förutsättningarna som barnen har 

med sig hemifrån ger ett stort spann att arbeta med på förskolorna. Det är också många av 

informanterna som vittnar om det när de talar om svårigheter att möta varje individ i gruppen 

på dennes nivå. 

 

Att använda sig av sitt tal i dialog och kommunikation är något som många av förskollärarna 

lyfter fram som en viktig aspekt i barnens språkutveckling. Förskollärarna säger att vuxna ska 

ta tillvara på alla stunder som förekommer i den dagliga verksamheten för att hela tiden ge 

barnen ord och förståelse för vad som sker runt omkring dem. Uddén (2001) anser att det är 

nödvändigt att barnens omvärld hela tiden benämns och åskådliggörs i ord för att barnen ska 

kunna erövra orden och förstå dess fulla innebörd. Det är viktigt att stimulera barnen medan 

de är små för det är i just den perioden som hjärnan är som snabbast i sin utveckling. Eriksen 

Hagtvert (2004) lyfter vikten av stimulans under de tidiga åren där hon hävdar att såväl syn, 

hörsel och språk kan bli permanent nedsatta om inte dessa stimuleras aktivt under barnens 

tidiga år.  

 

Gardner (1998) och Jederlund (2002) skriver båda om vikten av att stimulera språket i tidig 

ålder då det är då barnen har lättast för att lära in språkets ljud, rytm, betoning och melodi. 

Gardner säger att det är då som hjärnan är snabb i sin utveckling. Å andra sidan nämner en av 

förskollärarna att hon inte börjar arbeta på ett medvetet sätt med språket förrän barnen är i tre 

års ålder. En tanke vi vill lyfta är att det kanske är precis tvärtom arbetet ska utföras. Med det 

menar vi att om det är som författarna nämner så borde den medvetna språkstimuleringen 

ligga före tre års ålder. Att arbeta mer medvetet med barn som är i tre års ålder är något som 

en del uppfattar som enklare enligt vår mening. Med det menar vi att det blir en dialog med de 

barnen och man kan ha övningar som är mer kontrollerande och mer enkelbedömda då det blir 

en respons från barnen. Vår erfarenhet och uppfattning är att det som kan uppfattas som mer 

handfast och konkret ofta är något som ett arbete kan ta sin start och utgångspunkt i. Att 

arbeta medvetet med de yngre barnen är mer abstrakt då pedagogen inte får en omedelbar 

respons och kan kontrollera att barnen har förstått på samma sätt som med de äldre barnen. 

 

Barnen måste utmanas i sin språkutveckling för att det ska bli just en utveckling av språket. 

En förskollärare uttrycker det som att vissa barn är ”lata”, med det menar hon att om barnen 
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klarar sig med att peka på vad de vill ha, så behöver de inte utveckla språket. Barnen måste få 

en praktisk anledning till att börja prata, har de inte det så börjar de inte prata. Vi håller med 

om att man inte ska lägga det på barnen, utan det ligger på oss som vuxna och som pedagoger 

att utmana och stimulera barnen till att prata. Genom att ta tillvara på barns intressen kan 

språkandet framstå som intressant och tilldragande. Eriksen Hagtvert (2004) beskriver att man 

som pedagog ska försöka ta sig in i barnens värld för att på så vis upptäcka deras intressen 

och utgå från dem. Det är en förmåga som den professionelle pedagogen ska utveckla enligt 

henne. Vad vi kan se i analysen är att många av förskollärarna eftersträvar att befinna sig i 

barnens värld då de påpekar att det är viktigt att ta tillvara på vad det är som barnen vill och 

utgå från detta i sitt arbete. Den förståelsen tror vi kan härledas till den personliga sfären, de 

flesta av oss kan nog skriva under på att inlärningen går lättare om det är något som ligger en 

varmt om hjärtat. En annan aspekt som en av förskollärarna lyfter är att språket ska vara 

naturligt och situationsbundet, istället för ett styrande språk. Vi tolkar det som att de menar att 

det blir en ”cykel på köpet” effekt. Med det menar vi att barn lär sig språket på ett omedvetet 

sätt. Vilket vi tror är lättare än, precis som Informant 2 säger, hon berättar att hon inte tror på 

matning som citatet nedan ger exempel på: 

 

Här är glasögon, säg glasögon. 

(Informant 2) 

 

Jederlund (2002) ger musikstunden som exempel. Han påtalar att det är upp till den vuxne att 

visa på glädjen och leken i en aktivitet för att barnen ska finna det meningsfullt och där 

igenom vilja delta. Förskollärarna berättar endast om musiken i samlingen, men med 

utgångspunkt hos Jederlund (ibid.) skulle musik kunna användas i många andra situationer i 

verksamheten, som till exempel vid blöjbyten. Musik behöver inte låsas vid just ett 

samlingstillfälle, en planerad stund, utan musik är något som inte är situationsbundet. Uddén 

(2001) skriver att sång är ett av de äldsta ämnena inom förskollärarutbildningen. Det är även 

ett ämne som har fått ett bredare innehåll med rytmiska och gymnastiska lekar som exempel. 

Vi funderar på om ämnet har utvecklats genom att man tar in fler aspekter eller om det har 

spätts ut. Med det menar vi att det kan ha gett ämnet ett bredare spektra och visar på en större 

komplexitet som ger en större kunskapsbas hos förskollärarna. Om tiden däremot är 

densamma, eller kortare än innan men skall rymma en större mängd delar, så kan det tänkas 

att det endast är ytskiktet i ämnet som hinner åskådliggöras för de studerande och förståelsen 

kan bli mindre. Det vi tror är att det riskeras att bli ett ämne som varken blir hackat eller 

malet. Å andra sidan utvecklar Jederlund (2002) ett resonemang om att musik inte är något 

som ska bli slentrianmässigt då det kan bli mindre meningsfullt för barnen. Om barnen 

uppfattar att pedagogerna inte lägger ner sin själ i musiken finner de inte heller 

meningsfullheten i att delta. Rubinstein (1993) menar att när fler vuxna deltar i musiken vid 

till exempel en samling, blir det inte en interaktion med barnen utan interaktionen blir 

pedagogerna emellan. Musiken kan då bli prestigefylld, förskollärarna emellan, och barnen 

finner då ingen glädje i stunden. 

 

Förskollärarens språkstimulerande roll 
Många förskollärare beskriver att deras viktigaste uppgift är att föra en dialog med barnen, att 

lyssna på vad de säger, försöka förstå vad de menar och lyfta och bekräfta deras 

kommunikativa försök. En förskollärare uttrycker att om barnen pratar och pratar utan att 

någon lyssnar på dem, att de inte får någon aktiv mottagare till sin kommunikation, så tystnar 

snart barnen i sitt språkande. Den tanken anser vi vara fullt logisk, vilken vuxen har inte själv 

upplevt att det är nedslående att tala för döva öron, det är kränkande och energin och glöden 
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för att förmedla sig försvinner då i det sammanhanget. Att då utsätta barn för att inte vara en 

aktiv lyssnande pedagog, till exempel på grund av stress är inte bara kränkande och 

respektlöst mot barnen utan står även i strid med det pedagogiska uppdraget enligt Lpfö -98. 

Om förskollärare har en djup förståelse för den dagliga stimulansen i rutinsituationer så 

kommer de bättre att kunna använda sig av det i förskoleverksamheten, vilket i förlängningen 

utvecklar barnen i deras språkutveckling (Eriksen Hagtvert 2004). Förskollärarna framhäver 

att tiden för interaktion måste finnas, att lyssna på barnen, att möta dem på den nivå där de 

befinner sig språkligt och låta dem använda sig av sitt språk, som de känner sig trygga med. 

Något annat, som många förskollärare framhåller är vikten att prata med barnen och inte över 

huvudet på dem. Om det kan omsättas i den vardagliga praktiken, att lyssna och möta barnen 

på deras språkliga nivå, så borde risken för samtal över barnens huvuden vara liten.  

 

En del i barnens språkutveckling är, enligt förskollärarna, att de får språkliga förebilder i 

vuxna. Det innebär att förskollärare ska tala på ett grammatiskt korrekt sätt, artikulera väl och 

använda ett rikt och nyanserat språk. Det är viktigt att vara tydlig, ha ögonkontakt, nyttja 

kroppsspråket och till sist men inte minst, att inte använda sig av bebisspråk. Dock tror vi att 

en viss medveten aktsamhet borde vidtas när det gäller användandet av synonymer, om för 

många synonymer introduceras på kort tid om ett och samma objekt så kommer 

begreppsförvirringen troligen bli stor hos de yngsta barnen och det tar längre tid för dem att 

erövra begreppen. Detta för att, som Lindahl (2005) skriver, att för mycket nytt på kort tid kan 

hämma den språkliga utvecklingen då bearbetningen hamnar på förståelseplanet och inte 

erövringsplanet. Samtliga förskollärare säger att de ska arbeta med språket, men också att de 

borde ha en större medvetenhet kring det arbetet. Det som är anmärkningsvärt är att det endast 

är en av förskollärarna som vi intervjuar som nämner att de har en läroplan att följa, vilken 

uttryckligen säger att förskolan skall arbeta med språkutveckling. En förklaring till att fler inte 

nämner Läroplanen kan vara att den är så naturlig integrerad i det vardagliga arbetet att de 

anser att den inte behöver nämnas. Det skulle även kunna vara så att läroplanen för vissa har 

blivit en hyllvärmare, ett dokument som finns men som figurerar i bakgrunden. Vi får känslan 

av att musik, sång, rim och ramsor bara läggs som en parantes i det språkliga arbetet då 

samtliga förskollärare framhäver dialogen som deras främsta arbetssätt. Fagius (2007) 

framhäver dock de nyss nämnda metoderna som ett starkt komplement till samtalet för att 

stimulera barnens språkutveckling.  

 

Något som många av förskollärarna påpekar är att de inte har tid till planering och reflektion i 

sitt arbete. Det är en aspekt som påverkar pedagogerna negativt i deras arbeten. Bland annat 

tar en förskollärare upp att hon många gånger fundera på om hon hade kunnat handla 

annorlunda när det handlar om barn som har problem i sin språkutveckling. Andra menar på 

att de inte kan ge barnen det som de behöver då tiden är en stor styrande faktor i 

verksamheten. Bristen på tid gör att det ibland inte blir någon form av samling alls och att den 

ibland blir grovplanerad och ett hopkast av ”gamla godingar”. Med det menar vi att 

pedagogerna tar material som redan är klart och välkänt för barnen. Det blir då enligt vår 

mening ingen ny utmaning för barnen i den språkliga utvecklingen. En annan aspekt vi vill 

lyfta är att förskollärarna är medvetna om sitt arbete med språket, men att just en samling gör 

att det arbetet blir mer konkret. Om samlingen då utesluts eller är fattig på utmaningar 

maximeras inte barnens språkutveckling.  

 

En fundering som dyker upp i samband med planering av samlingar är vad det är som gör att 

det är så olikt med tiden på de olika verksamheterna. Alla arbetar på förskolor som ligger 

inom samma kommuns ansvarsområde, så de borde ha samma villkor och förhållningssätt på 

varje verksamhet, det borde då ligga hos de verksamma pedagogerna på de olika ställena hur 
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de väljer att lägga upp och prioritera i sina verksamheter. Så att även delar som reflektion, 

planering och utvecklingstid hinns med. Detta är något som samtliga informanter påtalar en 

vilja om att också ha tid till och anser att det är viktigt. 

 

Johansson (2005) tar upp att när förskollärare upplever svårighet med att se hela gruppens 

behov och samtidigt ta in det individuella perspektivet prioriterar de ofta ner reflektion och 

planerings tiderna. Det kan vara en anledning till att några av informanterna framhåller 

tidsbristen. Det är dock inte alla förskollärare i informantgruppen som upplever att de lider av 

tidsbrist. Det finns de som nämner att de har både tid till planering och reflektionstid och då 

även med specialpedagog. Där de kan samtala om barnen och göra upp strukturerade 

punktinsatser när det gäller språkområden som blivit eftersatta. Vad är det då som gör att 

förskollärarna upplever tiden så olikt när samma premisser borde gälla inom samma 

kommun? Vi tror att det är så att förskollärarna prioriterar olika inom sina verksamheter. Med 

det menar vi att samarbetet på de olika förskolorna kan vara olikt. Att de tillåter varandra ha 

reflektionstid och att ha bestämda dagar och tider då de kan ha planerings- och reflektionstid 

tillsammans och var för sig. De är ändock ett arbetslag som bör sträva mot att ha en så bra 

verksamhet som möjligt som gynnar barnen i deras utveckling. Gröning (Red.) (1996) skriver 

att för att förskollärarna ska möta alla individer i verksamheten behöver de tid för att 

reflektera på ett medvetet sätt, vilka övningar de ska använda och ställa dem mot de 

didaktiska frågorna som hur, vad, var, när och varför. 

 

En av förskollärarna beskriver att hon mest vill rikta sin stimulans emot de barn som behöver 

det som mest. Hon menar att de barnen som ligger i framkant i utvecklingen får repetition 

genom att de får lämna plats när de andra barnen i gruppen stimuleras, dels att de mer 

språkutvecklade barnen utmanas genom att de får komma med förslag som kan stärka och 

utveckla språket för de andra barnen i den gemensamma samlingen kring språket. Hon talar 

om en uppåtgående spiral av utvecklingen, där några barn utmanar sig själva och med hjälp av 

pedagogen också utmanar och stimulerar sina kompisar. En annan förskollärare berättar om 

ett språkprojekt de genomförde där de mixade åldrarna på barnen i samlingsgrupper för att 

barnen skulle få möta olika nivåer på språket. Vi ser det som att de på sätt och vis har samma 

pedagogiska tanke. Och de hävdar att de sett goda resultat med den metoden. Gardner (1998) 

påpekar också att det är viktigt att se individerna i gruppen, om barnen dras över en och 

samma kam så får det förödande konsekvenser för gruppen. Då får inte alla rätt stimulering, 

utifrån de förutsättningar som individen har och de metoder som barnet lättast tar åt sig av. Ett 

sätt att få språk från olika nivåer är att ha åldersblandade grupper i förskolan. Där får barnen 

språk, både från vuxna, barn som är på samma nivå som de själva och från barn som kommit 

både längre och kortare i sin språkutveckling. Denna mångfald av språk tror vi kan vara både 

bra och dålig. Det positiva är att barnen får en större språklig stimulans. Den negativa 

aspekten är att det sociala samspelet och leken kan hämmas av de språkliga och åldersmässiga 

skillnaderna mellan barnen. Det finns också en risk att pedagogernas tid fördelas ojämnt 

mellan de olika åldersgrupperingarna inom en åldersblandad grupp. Som ett exempel på det 

kan vi nämna de ovan beskrivna fallet där samlingen för de mindre bestod av en frukt och en 

sång. 

 

Förskollärare skall, enligt Lpfö 98, stimulera varje individ efter dess behov, som en av 

förskollärarna beskriver, att om ett barn har svårt att säga till exempel ”S”, så kan 

stimuleringen av det barnets språk ske i grupp, till exempel genom att sjunga sånger med 

många ”S” i. Det blir då inte utpekande vem som har ett specifikt behov, träningen luras in på 

ett lustfyllt sätt och det märks inte om en individ glömmer ett ord eller tränar på att utforma 

ett språkljud när alla sjunger tillsammans. Pica (2009) beskriver hur barnen ofta har lättare att 
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tillägna sig språket som musiken kan bidra med. Här ser vi ett exempel på hur pedagogerna 

ansvarar över barnens stimulering och utveckling. Musiken använder hon här som ett medel, 

men det är fortfarande förskollärarens medvetenhet och kompetens att välja material och 

utmaningar som står i fokus. 

 

Hur påverkar musik och sång som stimulans på språkutvecklingen? 
Enligt Björkvold (1991) kan människan inte vara utan musik i sitt liv då musiken ger oss olika 

förståelseformer som kan hjälpa oss att skapa struktur och form. När det gäller barnen så ger 

musiken dem en snabbare språkutveckling då små barn inte särskiljer musik och tal då de tar 

in språket med hjälp av musiken på så vis att de känner den med hela kroppen. Många av 

förskollärarna nämner att de gärna utmanar barnen med hjälp av musik i sin språkutveckling 

och då gärna att den kombineras med rörelser. Det för att de upplever att de små barnen tar in 

musikens rytm med kroppen och det blir en multimodalitet så som Björkvold (ibid.) nämner. 

Vem har inte kommit på sig själv med att sitta och stampa takten eller röra någon annan 

kroppsdel när han eller hon hör en taktfast sång? Rytmen faller sig naturlig och blir en del av 

kroppen. En fundering är om barnen får känna musiken med hela kroppen, alltså få fullt 

utlopp, eller är det så att de följer rörelser förskollärarna visar upp. 

Musiken ger barnen en rytm så som även språket har, vilket leder till att barnen får ett 

rytmiskt eko som tilltalar dem (Eriksen Hagtvert 2006). Även här faller det sig naturligt att 

känna rytmen, ta till exempel när man ramsar och ett ord inte stämmer in i den rytm som 

ramsan innehåller, då blir det genast svårare att uttala ramsan. Detta är något som ska finnas i 

åtanke när leken med språket utförs (Ibid.). Barnen möter även många nya ord i sången så 

som Jederlund (2002) nämner. Han ger exempel som tunga fjät, helgdagsrock och fjärran 

lockar. Det är ord som vanligtvis inte används i det vardagliga språket. Dessa ord ingår 

vanligtvis i sånger som finns i vårt kulturarv. Enligt Björkvold (1991) och Chen-Hafteck 

(1997) är sånger i vår kultur något som känns igen av barnen och som finns runt om dem i den 

kontext de lever i. En av förskollärarna nämner att hon gärna använder sig av kulturella 

sånger för att hon vill att de ska gå i arv. Vi antar att hon utgår från att det är sånger som även 

föräldrarna har kännedom om så att de sångerna även kan användas i hemmiljön. Något som 

vi har reagerat på är att ingen av förskollärarna nämner att de använder sig av förinspelad 

musik. Sådan musik kan tillföra barnen en annan stimulans då de kan fokusera på att uppleva 

rytmen och språket i kroppen, utan att de själva behöver prestera något språk. En annan sak 

som förinspelad musik kan bidra med är mötet med andra språk. 

 

Lindahl (2005) beskriver att det är viktigt att barnen känner igen sig i materialet och känner 

en trygghet i att kunna erövra en sång och inte bara kunna behärska den. Vidare menar hon att 

mycket nytt material och överraskningar under en kort tidsperiod kan försena inlärningen hos 

barn då de lägger energin på att bearbeta intrycken istället för innehållet. Det är något som 

förskollärarna har tagit i beaktande då de använder sig av samma material under längre 

perioder. Visst kan de känna att de vill införa något nytt men det är mest för egen dels skull. 

Har de barnen som utgångspunkt så ser de att barnen gillar sådant som är bekant. Något vi 

skulle vilja tillägga är att de inte behöver fastna i att bara arbeta med samma material hela 

tiden, då utmaningen försvinner. Med det menar vi att om man hela tiden följer barnens 

önskemål att använda samma igenkännande musik, så får barnen en liten repertoar av sånger 

vilket leder till att musiken ger en väldigt liten ordbank.  

En av förskollärarna berättar att hon gärna använder sång, musik, rim och ramsor som 

språkutvecklande material. Hon lyfter att hon ofta balanserar på gränsen av vad som är för 

svårt och vad som är för lätt för barnen. Hon beskriver vidare att ibland när hon utvärderar 

utmaningen märker hon att den har varit för svår för barnen och får då backa och tänka om. Vi 

anser att förskolläraren har en bra inställning till sin pedagogiska roll på så vis att hon går 
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tillbaka och reflekterar över vad hon bidrar med, och att hon aktivt tänker på hur hon väljer 

utmaningar som kan stimulera barnen i deras språkutveckling. 

 

Lindahl (2005) nämner vidare att små barn som i talet endast behärskar enordssatser ofta kan 

hela sångtexter, det förklarar hon med att barnen får hjälp med den rytmiska helheten. Detta är 

något som en av förskollärarna har märkt i sitt arbete med ettåringarna. Hon upplever att 

barnen tar in sången med hela kroppen genom att få uppleva musikens rytm via rörelser. 

Andra förskollärare säger att de tillför tecken till musiken då de har erfarenheter som visar att 

den förstärkningen av språket underlättar för barnen, dels att minnas orden, dels för att 

förstärka språket och på så vis komma igång med sin kommunikation. Iverson och Goldin-

Meadow (2008) samt Willems och Hagoort (2007) hävdar att fördelen med att kombinera 

gester och språk ger barnen en förstärkning i kommunikation när det verbala språket inte 

räcker till. Vi anser att kombinationen av rörelser och sång även kan fånga upp de barn som 

har mycket spring i benen på så vis att de får utlopp för sin kroppsenergi genom dessa 

rörelser. Vidare tycker vi tecken som en förstärkning ger barnen en förståelse att ord betyder 

något, som till exempel ordet hund får en betydelse om de får en symbol till ordet. En annan 

fundering är om alla rörelser till en sång ger en bild till vad ordets konkretion verkligen är. 

Som ett exempel vill vi ta upp att i sången ”Bä bä vita lamm” finns en mening som lyder; har 

du någon ull-e-rull-e-rull (enligt Mora Träsks
4
 arrangemang). Rörelsen till den meningen är 

att man roterar armarna runt varandra framför kroppen. Denna rörelse har ingen koppling till 

ordet ull. Det blir som Willems och Hagoort (ibid.) nämner, gesten blir betydelselös om det 

inte finns ett språk till. Eller som i det här fallet, rörelsen och ordet har ingen verklig koppling 

gentemot varandra. Vi tror att man måste tänka sig för vilka rörelse som brukas i sångerna. 

Symboliserar rörelsen ordets betydelse? Om så inte är fallet tror vi att språkinlärningen 

försvåras eller blir skev om kombinationen rörelse och ord inte har en koppling som stämmer 

överens med verkligheten.  

 

En aspekt som vi har reagerat på är den förskollärare som nämner att hon tycker om att sjunga 

i samlingen, men att det beror på barngruppen. Hon menar att det är roligt när det finns barn 

som kan sjunga i barngruppen. Oavsett hur man tolkar detta blir konstigt. En tolkning är att 

hon menar på att barnen ska ha språk för att kunna delta i sången, den andra är att barnen ska 

ha en musikalisk talang eller rent av en kombination av språk och talang. Det verkar som att 

sången inte är rolig om dessa barn inte finns med i gruppen. En aspekt som Uddén (2001) tar 

upp är att en medveten musikpedagogik kan stödja barnen i deras allsidiga lärande för att 

utveckla de kommunikativa medel de behöver för att kunna behärska, förklara och förstå sin 

omvärld och att utveckla en god språkanvändning. En tanke som då väcks är; engagerar inte 

förskolläraren sig i den musikaliska delen av samlingen om hon inte finner den rolig eller 

stimulerande för egen del? Om barnen inte får den språkliga stimulans som musiken ger så 

kommer de heller aldrig att kunna erövra sången som uttrycksmedel. Om de aldrig får sjunga 

på till exempel samlingar, hur ska de då kunna lära sig att delta i sången? Det kan riskera att 

bli ett ekorrhjul, om pedagogen inte vill sjunga för att barnen inte kan och barnen får aldrig en 

chans att erövra sjungandet. Jederlund (2002) skriver att pedagogen ska vara entusiastisk och 

ha en positiv energi för att barnen ska finna musiken tilltalande och givande.  

 

 

 

                                                           
4
 Mora Träsk är en musikgrupp som består av Leif Walter, sång och lekledare, och Daniel Lindblom, gitarrist och 

vokalist. Deras genombrott kom 1981 då de började turnera på förskolor och lågstadieskolor runt om i Sverige. 
Deras musikinriktning är humoristiska barnlåtar med rörelser i pop/rock version. 
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Vidare forskning 
Vid en fortsatt forskning inom detta ämne skulle den kunna utföras med observationer för att 

jämföra förskollärarnas uppfattningar om sång och musik som språkstimuleringsmetod, med 

om de utför dem praktiskt inom den pedagogiska verksamheten. Följer förskollärarna sina 

uppfattningar och konkretiserar dem? En annan fråga som kan följas upp är om barnen får 

använda sig av hela sin kropp i de rörelser som förskollärarna nämner att de använder sig av i 

musiken, eller om de är bundna till att göra de små rörelse som förskollärarna använder sig 

av? 

 

Ännu ett forskningsexempel som kan följas upp är om de använder sig av musik och sång från 

andra länder när de har barn i gruppen som är tvåspråkiga? Lyfter förskollärarna de barnens 

kulturella kontext i verksamheten eller är det bara den svenska kulturen som brukas? 

 

Är man intresserad av en mer kvantitativ forskning kan ett projekt med olika kontrollgrupper 

genomföras. De kontrollgrupperna skulle då få olika mycket musikalisk stimulans för att se 

hur stor påverkan musiken har på barns språkutveckling. 

 

Vi avslutar denna studie med en liten anekdot från en av förskolorna där vi intervjuat 

förskollärare; ett barn sitter i knäet på en barnskötare, personen ifråga sjunger för barnet och 

undrar sedan om barnet har hört den sången förut. Barnet vänder sig mot barnskötaren och 

säger: ”nej det har jag inte, men jag sjunger mycket bättre än dig”.
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Bilaga 
Intervjufrågor. 
Kan du berätta hur du tänker om barns tidiga språkstimulering?  

Hur konkretiserar du det i ditt arbete? 

-följdfrågor 

 

Vilka olika faktorer tror du kan påverka barnen i deras språkstimulering för att de ska nå 

framgång i sin språkutveckling? 

 - följdfrågor 

 

Kan du berätta hur ni brukar samverka som pedagoger för att det ska bli så givande som 

möjligt? 

 - följdfrågor 

 

Hur tar ni tillvara på arbetslagets kvalifikationer/intresse vid planering?  

- följdfrågor 

 

Berätta hur du tänker när du väljer material och utmaningar vid den tidiga språkstimuleringen. 

–följdfrågor 

 

Ser du några fördelar/nackdelar med olika språkstimuleringsmetoder? 

 – följdfrågor 
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