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Abstrakt 
Språk är ett ämne som alltid är aktuellt inom förskola och skola och som vi använder oss av 

dagligen. Studiens ambitioner är att synliggöra hur en sångsamling kan användas som metod 

för barns språklärande. Det här för att lyfta fram flera vägar in i språket och visa på hur en 

sångsamling som redan genomförs på förskolan kan innehålla mer än bara sånger.  

Syftet med den här studien är att observera en sångsamling i en förskolekontext, för att 

undersöka en sångsamling som språklig praktik och vilka språkhandlingar som sker under 

aktiviteten.  

Den insamlade empirin har analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv där fokus ligger 

på mediering, artefakter, kommunikation och samspel. 

Resultatet visar på att sångsamlingen i vår studie huvudsakligen innehåller två artefakter som 

medierar olika språkliga handlingar som skulle kunna gynna barns språk. Den första 

artefakten är sångerna i sig som medierar ord och rörelser genom imitation, vilket kan lära 

barnen att det finns flera uttryckssätt att kommunicera med. Den andra artefakten är gosedjur 

som skapar kommunikation mellan aktörerna där de använder sig av frågor för att leda 

kommunikationen vidare. Under aktiviteten skapades samspel mellan aktörerna då de deltog i 

en gemensam aktivitet där de interagerade med varandra genom både sånger och 

kommunikation.  

 

Nyckelord: språk, sociokulturellt perspektiv, sångsamling, kommunikation och artefakt 

 

 

 

  



 

 

Förord 
Vi vill först och främst tacka den pedagog och de barn som deltagit i undersökningen, utan 

dem hade den här studien inte varit möjlig. 

Stort tack till våra familjer och vänner för allt stöd som vi fått under processen. 

Speciellt vill vi tacka våra sambos som stått ut med oss under en period av stress, skratt och 

tårar. Ett extra tack till de som har hjälpt oss och läst igenom delar av arbetet för respons. 

Slutligen vill vi tacka våra handledare som hjälpt oss under arbetets gång. 

 

Arbetsfördelningen av det här examensarbetet har varit jämnt fördelat mellan oss båda. 

Tillsammans började vi bestämma ämne och inriktning. Sedan letade vi efter tidigare 

forskning och har under arbetets gång haft ett dokument där vi skrivit löpande. 

Vi började med olika delar i arbetet för att sedan byta med varandra. På detta sätt fördelar vi 

arbetet jämt mellan oss samt att vi båda fått inblick på all text eftersom vi byter med jämna 

mellanrum. Dessutom har vi suttit tillsammans och diskuterat fram vad som skrivits. 

 

 

Emma Johansson och Rebecca Sundén 

Halmstad, januari 2016 
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Inledning 

Språk är något som vi människor använder oss av dagligen i olika sammanhang. Med språk 

menar vi i den här studien det verbala språket så som talspråket och det icke verbala i form av 

kroppsspråk och rörelser. I det här arbetet vill vi undersöka sångsamlingen som en språklig 

praktik och synliggöra hur den kan användas som metod för barns språklärande. Det vi valt 

att rikta in oss på är en sångsamling i en förskolekontext som vi erfarit är en gemensam 

aktivitet inom förskolans verksamhet. Med sångsamling menar vi i det här arbetet, när 

pedagoger och barn samlas för att sjunga sånger tillsammans. Pedagog innebär för oss den 

personal på förskolan som arbetar med barnen, det vill säga förskollärare och barnskötare. 

 

Språkets betydelse i samhället ökar. I skolan, på arbetsplatsen och i samhället i stort ställs allt högre 

krav på förmågan att ta emot och ge muntlig och skriftlig information. En väl fungerande språk-, läs- 

och skrivförmåga är en förutsättning för att alla barn och elever ska ha en möjlighet att nå den kunskap, 

trygghet och framtidstro som de har rätt till. Tillgång till ett rikt språk och en väl fungerande läs- och 

skrivförmåga är en rättvise- och demokratifråga då dessa är förutsättningar för det livslånga lärandet 

(Halmstad kommun, 2015). 

 

Citatet ovan kan tolkas som att Halmstad kommun anser språket vara betydelsefullt för barns 

lärande och att kraven på god språkkompetens ökar. Det kan även tolkas som att barn ska få 

tillgång till ett rikt språk eftersom det ses som förutsättning för deras livslånga lärande. 

Benckert, Håland & Wallin (2008) och Lindö (2009) menar att de barn som får bada i språket 

under sina första år utvecklar så småningom ett rikt ordförråd och förmåga att kommunicera. 

Dessutom framhäver Benckert, Håland & Wallin (2008) att förskolan har ett särskilt ansvar 

när det kommer till att planera och organisera den språkutvecklande miljön. 

 

Under vår utbildning har vi tidigare gjort en studie om barns språk med inriktning på en 

annan aktivitet, det vill säga läsning då detta var något kommunen hade i fokus vid det 

tillfället. Studien gick ut på att läsa samma bok för barnen tre gånger och efter varje gång ha 

nya frågor kring bokens innehåll. Resultatet visade på att desto fler gånger vi läste desto 

längre blev kommunikationen kring frågorna. Något som vi även uppmärksammade i 

resultatet var att läsning inte fångade alla barnen, vilket ledde till diskussioner om att det kan 

finnas andra aktiviteter på förskolan som kan kopplas till barns språklärande. 

I skolverket (2010) står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga 

att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som bland annat 

sång och musik. Enligt Mizener (2008) är musikaktiviteter som bland annat sång ett roligt 

medel för att öva på språkliga färdigheter. Därtill menar Holmberg (2012) att den 

musikaktivitet som förekommer främst i förskolan är sång. Det här är något som Wallstedt 

(2010) i sin studie inte håller med om då hon nämner att sjunga sånger minskar och att 

pedagoger använder sig av cd-spelare istället. Hon tar även upp att pedagoger inte känner att 

de har tillräckligt med kunskap kring musik och därför avstår från att använda den.  
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Den vanligaste aktivitet som vi erfarit innehåller musik och sång i förskolan är olika former 

av sångsamlingar, dock kan vi hålla med Wallerstedt (2010) om att cd-spelaren har fått en 

mer framträdande roll.  

I den här studien kommer en sångsamling observeras då vi erfarit att det oftast är en planerad 

gemensam aktivitet till skillnad från cd-spelaren som kanske används mer spontant. Vi vill 

synliggöra hur en aktivitet som redan finns men som Wallerstedt (2010) menar minskar kan 

användas som något annat än att bara sjunga, genom att studera sångsamlingen som språklig 

praktik för att visa på att den ska fortsätta användas. 

 

Syfte  

Syftet är att studera en sångsamling som språklig praktik och undersöka vilka 

språkhandlingar som sker under aktiviteten. Med den här studien vill vi bidra med kunskap 

kring hur en sångsamling medierar språkliga handlingar och kan ses som metod för barns 

språklärande. Ytterligare vill vi belysa hur det är möjligt att arbeta med språk inom ramen för 

förskolans aktiviteter.  

Frågeställningar 

Vilka artefakter används i sångsamlingen och hur medieras de språkliga handlingarna?  

Hur skapas kommunikation och samspel mellan aktörerna?  
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Teoretisk utgångspunkt  

Sångsamling är något vi ser som en gemensam aktivitet där pedagoger och barn interagera 

med varandra och som skulle kunna ha betydelse för barns språklärande. Av den anledningen 

utgår den här studien från det sociokulturella perspektivet som grundar sig i Vygotskijs 

teorier om lärande där mediering, artefakter, kommunikation och samspel mellan människor 

har en betydande roll.   

Språk och kommunikation 

Vygotskij (1978) framhäver två olika typer av språk, talspråk och skriftspråk, och i den här 

studien fokuserar vi på talspråk i form av kommunikation mellan aktörerna. Talspråk och 

kommunikation innebär i den här studien både det verbala och icke verbala språket. Verbala 

språket innebär för oss vad som sägs mellan aktörerna och icke verbalt tal handlar om 

kommunikation med hjälp av rörelser och kroppsspråk. Säljö (2014) tar upp att 

kommunikativa processer är centralt för det sociokulturella perspektivet och att 

kommunikation gör individen delaktig i kunskaper och färdigheter. Säljö menar även att det 

är via kommunikation som barn blir medvetna om vad som är intressant och lär sig urskilja 

det värdefulla i olika situationer där en mängd iakttagelser kan göras. Det lär sig barnen 

genom att få höra vad andra talar om och hur andra föreställer sig omvärlden. Vygotskij 

(1978) menar dessutom att barnet lär sig att agera och interagera med sin omgivning genom 

talet. Därtill nämner Smidt (2010) att det lilla barnet tillägnar sig språket med utgångspunkt i 

interaktioner med andra där de kan lära sig tecken och symbolers betydelser. Svensson (2009) 

framhäver att begreppet språk kan innefatta bland annat teckenspråk och kroppsspråk. 

Kroppsspråk menar Svensson innebär fysisk närhet och fysiska kontakter, kroppshållning, 

fot/benrörelser, hand/armrörelser, gester, ansiktsuttryck och blickar. Svensson nämner även 

att blickar och gester är betydelsefulla inslag i små barns kommunikation.   

Sångsamlingen som kommer studeras är en aktivitet där pedagoger och barn deltar där vi 

menar att det kan skapas möjlighet till att kommunicera och interagera med varandra. 

Säljö (2014) menar att genom deltagande i kommunikation kan individen möta och ta till sig 

nya sätt att handla på, eftersom vi människor är kulturella varelser som samspelar och tänker 

tillsammans med andra i vardagliga aktiviteter. 
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Mediering och Artefakt 

Inom det sociokulturella perspektivet är mediering ett centralt begrepp som innebär hur vi 

människor får förståelse för vår omvärld genom användning av de artefakter som finns 

tillgängliga för oss (Säljö, 2014).  

Människans mentala funktioner är knutet till kulturella, traditionella och historiska miljöer 

och bör därför tas hänsyn till. Genom användning av kulturella artefakter kan vi få förståelse 

för hur relationen mellan människor och deras omvärld skapas (Wertsch, 1994). Wertsch 

(1994) nämner två kategorier som kulturella artefakter delas in i; fysiska artefakter och 

psykologiska och intellektuella artefakter. Fysiska artefakter kan även benämnas som 

materiella redskap och kan ses som saker vi fysiskt kan ta på. Psykologiska och intellektuella 

artefakter innefattar språk där det talade och skrivna språket ingår. Den här studien har mer 

fokus på de psykologiska och intellektuella artefakterna då vi undersöker språket under en 

sångsamling. Språk menar Smidt (2010) är det kraftigaste av de kulturella redskapen och 

innefattar bland annat lyssnande och tal, samt ibland även icke verbalt tal.  

Samspel och lärande 

Vygotskij (1978) framhäver att lärande väcker en mängd inre utvecklingsprocesser som bara 

fungerar när barnet integrerar med andra människor i sin omgivning och/eller i samspel med 

andra. Barn kan enligt Vygotskij imitera en variation av handlingar som går väl bortom 

begränsningen av sin egen kapacitet och genom imitation blir barnen kapabla till att göra 

mycket mer i en gemensam aktivitet eller med hjälp av en vuxen. På så sätt kan det ses som 

att barnen skulle kunna klara av mer i en sångsamling som vi ser som en gemensam aktivitet 

genom att vara tillsammans med andra barn och vuxna. Därtill tar Vygotskij (1978) upp att 

barn lär sig genom the zone of proximal development eller den proximala utvecklingszonen 

som det heter på svenska. Enligt honom är den proximala utvecklingszonen där barn lär sig 

ny kunskap med hjälp av en annan kompetent person. Det handlar om distansen mellan vad 

barnet klarar av på egen hand och vad barnet har potential till att klara med assistans från en 

vuxen eller i samarbete med en mer kompetent annan person. Vygotskij menar att det ett barn 

idag kan med hjälp av assistans, kan barnet klara själv imorgon. Enligt Smidt (2010) är det 

inte endast vuxna som kan föra ett lärande framåt, utan ett barn med mer kunskap eller 

erfarenhet kring ämnet kan också göra det. Den personen med mer erfarenhet och kunskap 

kallas för en mer kompetent annan person. I en sångsamling där både barn och vuxna deltar 

menar vi att den mer kompetenta personen kan skifta beroende på att aktörerna kan ha mer 

eller mindre kunskap eller erfarenhet kring aktivitetens innehåll. 

Enligt Svensson (2009) behöver barn umgås med vuxna och barn i olika åldrar och samtala 

och samspela med dem vid mänger av tillfällen. Genom att samspela med äldre barn eller 

vuxna som utmanar barnet till en ny nivå bidrar det till inlärning som sedan leder till mognad 

och utveckling. I vår studie skulle det kunna ses som att aktörerna skapar ett samspel mellan 

varandra då de deltar i en gemensam aktivitet. Däremot menar vi att aktörerna kan vara aktiva 

eller passiva i samspelet beroende på deras delaktighet i det som sker under sångsamlingen.  
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Smidt (2010) framhäver att när människor engagerar sig i samma aktivitet kallas det för 

gemensam praxis. Gemensamma praxis i den här studien är en sångsamling som sker i en 

förskolekontext. Kontext innebär den plats där någonting äger rum, det kan vara klassrum, 

hemma eller en lekplats. Det är i kontexten som mening skapas och delas och därför är den 

mycket viktig (Smidt, 2010). Dessutom menar Svensson (2009) att barn behöver möta 

varierande miljöer och få undersöka sin omgivning på olika sätt. Enligt Lindqvist (1999) 

krävs en aktiv elev, en aktiv lärare samt en aktiv miljö och det är den sociala miljön som 

utvecklar elevens handlingar. Miljön har verkan på eleven eftersom den är aktiv och 

dynamisk, och läraren har en viktig roll när det kommer till att organisera miljön. Dessutom 

framhäver Lindqvist att läraren både är organisatör och ledare av den sociala 

uppfostringsmiljön samtidigt som läraren är en del av miljön.  
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Tidigare forskning  

I det här avsnittet redovisas tidigare forskning som är relevant för vår studie. Forskningen 

handlar om språk i förskolan, musik och språk samt musik i förskole-/skolkontext. 

Språk i förskolan 

Svensson (2012) framhäver förskolan som den plats där barn ska få stimulans av olika slag 

och inte minst när det kommer till språket. Svensson menar att de barn som själva inte tar 

initiativ att utforska språket behöver förskollärare med kunskap om att välja aktiviteter som 

stimulerar barnens nyfikenhet på språk de möter. Hon nämner även att förskollärarna är de 

som har ansvar för att barnen får tillgång till språklig lärandemiljö. Svensson tar också upp att 

förskolans språkmiljö utgör en betydande roll av den språkstimulans som barnen blir 

delaktiga i. Att utveckla ett stort ordförråd tar enligt Svensson tid och av den anledningen bör 

barn tidigt få möta ett variationsrikt språk. Dessutom påtalar Svensson att språket kan gynnas 

om det förekommer exempelvis öppna frågor, upprepning och bekräftande av barnens 

utsagor. Däremot kan språket hämmas av språkliga tillrättavisningar som inte leder samtal 

vidare, kortfattade svar på barnens frågor och om förskolläraren ställer frågor med givna svar 

där de förväntar sig “rätt” svar. Björklund (2008) menar att berättande uppstår genom 

lyssnande till andra, ställa frågor och svara. Enligt Björklund är det utgångspunkter för en 

fungerande samtalsdialog. Likaså menar Fredriksson Sjöberg (2014) att dialog är 

sammankopplat med ömsesidighet, lyssnande och nya talturer som skulle kunna kopplas till 

tidigare talturer hos deltagarna. Dessutom menar Fredriksson Sjöberg att ett gemensamt 

innehåll är en förutsättning för dialog mellan flera deltagare och genom det gemensamma 

innehållet kan dialoger fortsätta. Förutom det tar Fredriksson Sjöberg upp i sin studie att 

dialoger utvidgas när fler barn deltar i den. Hon menar att dialogens innehåll kan ses från fler 

perspektiv när en tredje deltagare medverkar. Däremot kunde hon i sitt resultat se att 

pedagogen inte var initiativtagande till utökandet av dialogen med fler deltagare.  

 

Emmoth (2015) tar upp att pedagogerna i hennes studie anser att barn utvecklas och lär på 

olika sätt och att det är pedagogerna som måste anpassa verksamheten för att göra den 

inspirerande och utmanande för barnen. Pedagogerna i hennes studie menar att det är vissa 

delar i förskolan som är särskilt viktiga och anser att miljön inne på förskolan är av stor 

betydelse för barns utveckling. Därtill nämner pedagogerna även att den bör fyllas med olika 

aktiviteter och anpassas efter barnens behov. Emmoth beskriver även att pedagogerna anser 

att de bör vara engagerade, närvarande och observanta när det handlar om barnens olika 

behov och arbetet kring att stödja varje barns utveckling och lärande. Emmoth framhäver 

olika planerade aktiviteter som kan gynna barns språk- och kommunikationsutveckling, en av 

dem är samlingen som pedagogerna skattar högt. För att ge barnen en större förståelse för 

tillexempel en sång menar hon att aktiviteten kan förstärkas med konkreta material. Hon 

menar att det är speciellt viktigt för de barn som behöver extra stöd i sin språkutveckling. 
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Enligt Emmot sätter pedagogerna medvetet ord på allt dem gör i förskolan för att ge barnen 

möjlighet till att öka sitt ordförråd. Något annat som anses betydelsefullt är att de vuxna tar 

sig tid att lyssna och svara på barnens frågor och funderingar, samt att de har ett 

förhållningssätt som visar barnen hur de ska samtala. Pedagogerna anser sig själva vara 

viktiga förebilder för barnen men även att barnen kan vara det för varandra. 

 

Skaremyr (2014) har gjort en studie kring nyanlända barns deltagande i språkliga händelser 

på förskolan. Hon menar att det som var mest framträdande i resultatet var att barnen lär av 

varandra när de integrerar med varandra. De barn med mer erfarenhet i förskolan visar de 

nyanlända barnen hur de samspelar och leker på deras förskola. Hon menar att de nyanlända 

barnen i hennes studie imiterar, studerar och läser av barnen som de samspelar med för att 

kunna delta i språkliga händelser. 

Skaremyr menar att det är de kroppsliga kommunikativa redskapen som först är framträdande 

för att sedan ge plats åt de verbala kommunikativa redskapen. 

När det kommer till att ta ansvar för att ta emot nya barn i förskolan oberoende av deras 

bakgrund menar Skaremyr att barnen borde få en mer framträdande roll av lärarna. På så sätt 

kan lärarna öppna upp för en mer jämställd förskola med respekt för olikheter och mångfald, 

då de ser barnen som viktiga och meningsfulla i ett gemensamt ansvarsfullt arbete när de ska 

ta emot nya barn. Hon menar inte att lärarens roll är betydelselös utan att de nyanlända 

barnen får möjligheter att inkluderas genom lärarens medvetna arbete med dem. 

Musik och språk 

Dahlbäck (2011) tar upp att när musik används i en kontext med språk i fokus kan barnen lära 

sig att det finns många sätt att gestalta och kommunicera olika händelser på, eftersom de 

använder sig av flera uttryckssätt samtidig. Därtill menar Paquette & Rieg (2008) att under 

språklektioner kan sånger användas som presentation och/eller som övningar. Sånger kan 

enligt dem även användas för att lära ut olika språkkunskaper som ordförråd, uttal och 

meningsbyggnader samt prosodiska drag så som språkbetoning, rytm och tonfall. I Kelus 

(2013) studie får ett barn möjlighet att öva på språkljud, ordförråd, ordidentifiering, 

avkodning och läsförståelse genom att bli presenterad för populära sånger via en musikvideo. 

Däremot menar språkpedagogerna i Ehrlins (2012) studie att musik först blir ett användbart 

redskap då intentionen med den tas på allvar. 

 

Borgström (2014) framhäver att genom att ge barnen strukturerade och öppna musikaliska 

aktiviteter skapas en ömsesidig atmosfär med förtroende och respekt för varandra. De delar 

då även glädje av kreativitet med varandra, vilket är en grundläggande del för växande och 

utveckling av barns tidiga inlärning. Förutom det menar Borgström att vi genom musik kan 

dela upplevelser med andra och genom det skapa mening så att vi kan kommunicera via den. 

Borgström menar även att vi genom musiken skapar vår identitet med utgångspunkt i bland 

annat den position i våra liv det egna musikutövandet har. 
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I Cekaites (2006) studie repeterade läraren svenska sånger och ramsor för att utveckla 

ordförrådet hos flykting- och invandrarbarn. Cekaites resultat visar på att barn lär sig som 

bäst när de själva får upprepa och härma läraren. Härmning och upprepning är något som 

även förekommer i Kelus (2013) studie som handlar om hur en flicka utvecklar sitt språk med 

hjälp av populärmusik. Kelu menar att när musik medverkar kan det av barnet betraktas som 

en lekfull aktivitet. Flickan i Kelus studie kallas för Sara och hon lyssnade ofta på musik som 

hon sjöng med till. De två första gångerna Sara hörde en låt var hon oftast så inne i låten att 

hon ignorerade människorna runt sig och såg sig själv i en värld av musik. Tredje och fjärde 

gången som hon lyssnade på sången försökte hon spontant att lära sig den. När hon sedan 

lyssnade på låten för femte och sjätte gången kunde hon sjunga en del meningar. Under tiden 

som Sara lyssnade på låten var hon riktad mot tv-skärmen där hon kunde läsa texten och 

sjunga med till musiken. När Sara förklarade ett ord fick hon frågan vart hon har lärt sig det 

och då nämnde hon en sång där ordet är taget ifrån. Sara visar på att det finns olika vägar att 

lära sig språket på. Populära sånger skapar en lekfull inlärning där Sara omedvetet utvecklar 

sin språkliga förmåga. När musikmedierad språkinlärning används menar Kelu att det blir en 

ostrukturerad form, där atmosfären inte lägger någon press. Sångtexterna ger dessutom 

rikliga resurser för Saras språkutveckling i hemmet. 

Musik i förskole-/skolkontext 

Holmberg (2012) tar som tidigare nämnts upp att musik främst förekommer i form av sånger 

på förskolan. Paquette & Rieg (2008) menar att musik kan förändra ett klassrum till en trevlig 

och positiv inlärningsmiljö där barnen trivs. Meningsfulla inlärningsupplevelser och 

spännande musiktillfällen kan genomföras för att tillgodose barnens behov och ge stöd 

genom integrering av musik och sång. Det är enligt Paquette & Rieg (2008) bäst för barnen 

om sångernas innehåll är bekant för dem oavsett om sångerna är kända eller okända. Ett 

exempel som de nämner är “Old MacDonald had a farm”, där man sjunger om olika djur på 

bondgården. En annan traditionell sång de tar upp är “BINGO” som kan användas för att lära 

ut individuella ords ljud och att stava ord. 

Många av sångerna i Paquettes & Riegs (2008) studie kunde vara kända för barnen, däremot 

fanns det ofta ett behov av att lära ut nya sånger när det kom till engelsk-språkinlärning. 

Enligt dem är det viktigt att notera att direkta instruktioner är nödvändiga när lärare ska lära 

ut nya sånger. En annan sak som kan vara bra att tänka på är upprepning, det vill säga att 

sjunga sångerna flera gånger. 

 

Ehrlin (2012) observerade musiksamlingar och menar att det fanns ett mönster som alltid 

återkom i samlingarna, nämligen att de inleddes med en rörelsesång som välkomnar och 

uppmärksammar alla barn. I sin studie observerade Holmberg (2012) att pedagogen snurrade 

en flaska och barnet som flaskan pekade på fick välja den sång som alla skulle sjunga. 

Holmberg menar att det här kan tolkas som att det är själva handlingen som är i fokus och att 

barnens uppmärksamhet är riktat mot val av sång för att sedan genomföra sången. 
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Gillespie & Glider (2010) har gjort en studie där lärarna sjunger sånger tillsammans med 

barnen varje dag. Sångerna handlar om vädret, kalendern, siffror och bokstäver. När det 

kommer till hur lärarna använder musik, handlar det främst om stöttning vid barns lärande, 

både vid akademiska och sociala färdigheter. Musiken kan även användas för att stötta vid 

rutiner, så som städning och även vid övergångar till nya aktiviteter. 

Lärarna använde sig ofta av musiken som stöd för att hjälpa barnen bete sig på ett speciellt 

sätt eller för att hjälpa dem att komma på svar till frågor som exempelvis: “vad är det för 

väder idag?” 

 

Ehrlin (2012) tar upp att musik som redskap för språkstimulans har sett ut på olika sätt under 

åren. Hon beskriver att förskolegrupper från olika områden skapade möten med 

musikaktiviteter som utgångspunkt, vilket var ett av projekten som de hade som fokus för att 

stärka interaktionen. Dessutom menar hon att de använder sig av musikaktiviteter i en 

flerspråkig miljö då det fanns behov att använda sig av fler sätt att kommunicera på. 

Språkpedagogen i Ehrlins studie använde sig av en steg för steg tanke där hon menar att 

musik och språk förenas genom rytm. Förutom det tar språkpedagogen upp att barnen genom 

rörelser och rytm får redskap att känna språkets rytm och “göra” språket. Hon menar att 

språkrytm har betydelse för förmågan att våga tala. Därtill menar språkpedagogen att 

musiken förstärker aktiviteterna, men att det är språket som är styrande och att det är genom 

sånger, rörelser och rytmövningar som musik och språk integreras. Dessutom menar 

språkpedagogen att genom sånger kan barnen sjunga ord som de kanske inte annars kan 

använda i sitt tal och att de genom det skapar självförtroende att våga använda språket.  

 

Wallerstedt (2010) nämner att musik och sång främst används som medel för lärande om 

annat än själva musiken, vilket överensstämmer med den tidigare forskning som tagits upp 

ovan. Tillskillnad från ovanstående forskning där musik används som medel för lärande av 

andra ämnen har Wallerstedt (2010) i sin studie fokus på musik som mål. Hon har i sin studie 

fokus på hur barn lär sig musikfärdigheter, som exempelvis taktart, och ställer sig kritisk till 

om vi kan höra musik exempelvis takt om vi inte har tillgång till begreppet. I sin studie 

observerade hon hur barn lärde sig taktart genom ledning från en vuxen. Den vuxna 

förklarade vad de skulle göra och använde sig av olika metoder. Barnen fick ta del av taktart 

med hjälp av inlärningsmetoder så som gå i takt, klappa i takt, gunga i takt och prata om 

begreppet takt. Tillgången till begreppet takt ledde till att barnen fick förståelse för takt och 

kunde föra dialoger kring det.  
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Sammanfattning och koppling till vår studie 

I den tidigare forskningen har vi valt att ta upp forskning kring språket i förskolan där det 

framgår att pedagoger och barn med mer kunskap har en betydande roll när det kommer till 

barns språk. Det framkommer även att språket kan gynnas av att delta i gemensamma 

aktiviteter där dialoger och samspel mellan deltagarna uppstår. Det här är relevant utifrån vårt 

syfte som är att studera en sångsamling som språklig praktik och undersöka vilka 

språkhandlingar som sker under aktiviteten. Vi ser sångsamlingen som en gemensam aktivitet 

där pedagoger och barn involveras.  

För oss är musik och sång det primära under en sångsamling och har därför valt att även ta 

fram tidigare forskning kring språk och musik. Forskningen visar på hur musik kan kopplas 

till språket och hur de på olika sätt integrerar med varandra. Det kan både vara så att barnen 

själva använder musik eller att pedagoger och lärare använder det för att hjälpa barnen att 

utvecklas. De tar upp att när musik används med språket i fokus kan barn lära sig att det finns 

fler sätt att kommunicera och gestalta saker på.  

 

Den tidigare forskningen tar upp barns språkutveckling men vår studie baseras på en 

observation och därför kan vi inte se om det sker en utveckling. Vi vill istället undersöka hur 

samlingen kan kopplas till barns språk och på så sätt ses som metod för barns språklärande.  

I den här studien fokuserar vi på vilka språkliga handlingar som sker under en sångsamling 

och hur kommunikation och samspel uppstår mellan aktörerna. Studien skiljer sig från den 

tidigare forskningen eftersom den undersöker på vilket sätt artefakter medierar språkliga 

handlingar under en sångsamling, där vi ser sångsamlingen som helhet och musiken som en 

del i den. Här ligger fokus på vad som görs under aktiviteten och hur det kan kopplas till 

språket, tillskillnad från den tidigare forskningen där innehållet i sångerna är det centrala för 

lärande av akademiska färdigheter.  
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Metodkapitel 

Det här kapitlet består av underrubriker som beskriver hur studien har genomförts efter de val 

som gjorts och resonemang kring dem. 

Metodval redogör för den metod som ligger till grund för insamling av empiri och hur den 

kommer se ut. Urval innehåller information kring val av studiens aktörer. Genomförande 

beskriver hur empiriinsamlingen utförts. Bearbetning av empiri beskriver hur empirin har 

transkriberats. Analysverktyg beskriver hur analyserna av empirin framkommit. Etiska 

ställningstaganden beskriver hur studien förhåller sig till vetenskapsrådets etiska 

ställningstagande. Studiens tillförlitlighet handlar om studiens trovärdighet, pålitlighet och 

överförbarhet. 

Metodval 

Enligt Ahrne & Svensson (2011) finns det många olika aspekter som kan ha betydelse för 

vilken metod forskaren väljer att använda sig av för att samla in sin empiri. De menar att en 

bra utgångspunkt att tänka på för att hitta en bra forskningsdesign är sina frågeställningar.  

Våra frågeställningar grundar sig i den teoretiska utgångspunkt vi valt att utgå ifrån. I 

enlighet med den teoretiska utgångspunkt studien vilar på är observation fördelaktigt. 

Observation kan ses som fördelaktigt eftersom Säljö (2000) menar att det utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv endast går att studera kommunikativa och/eller fysiska praktiker, 

vilket är kopplat till vad människor säger och gör. Han menar att det människor säger eller 

gör uttrycker inte bara deras begreppsförståelse eller inre tankevärld utan är alltid kontextuellt 

bestämt, vilket är ett grundantagande inom det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000). Det 

vill säga att det som sker, sker i den kontext med de aktörer som finns i den. Av den 

anledningen kan det tolkas som att observation är fördelaktigt då vi vill undersöka vad som 

sägs och görs under en sångsamling i en förskolekontext. De observationsverktyg som 

kommer att användas för att samla in empiri är videoobservationer och fältanteckningar. 

Design 

Den observation som kommer att genomföras är en icke deltagande observation där vi som 

forskare är kända för aktörerna. Det innebär att aktörerna har kännedom om vilka vi är och 

varför vi är på plats, men att vi är passiva under aktiviteten, det vill säga inte deltar i den 

(Bryman, 2011). Björndal (2005) tar upp detta som observation av första graden och det 

innebär att den primära uppgiften är att observera den pedagogiska situationen. Enligt 

Björndal möjliggör det till en högre kvalitet på observationen eftersom forskarens 

uppmärksamhet inte splittras mellan olika uppgifter. 

Observationen kommer dokumenteras med hjälp av videoinspelning samt fältanteckningar. 

Genom videoinspelade observationer kan vi som forskare gå igenom insamlat material flera 

gånger (Björndal, 2005). Björndal menar även att forskare bör granska empiriinsamlingen 

flera gånger för att minimera riskerna att något går förlorat. Videoobservation valdes då vi 

som forskare vill kunna granska materialet flera gånger för att kunna ge en så rättvis 

beskrivning av aktiviteten som möjligt.  
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Dessutom möjliggör det till mer detaljrika beskrivningar i transkriberingen då aktiviteten kan 

undersökas djupare och utifrån flera aspekter, då vi kan gå tillbaka och granska inspelningen 

ytterligare.  

Bryman (2011) menar att om forskaren hör eller ser något som är intressant ska det med hjälp 

av fältanteckningar skrivas ner så snabbt som möjligt för att få med de intryck som fås. 

Bryman tar även upp att forskaren senast i slutet av dagen ska skriva ut mer fullständiga 

noteringar. De fältanteckningar som kommer att användas är mest lika vad Bryman skulle 

kalla provisoriska eller preliminära anteckningar, det vill säga att det görs korta noteringar för 

att få en minnesbild som senare skrivs ut mer i detalj vid ett senare tillfälle. I den här studien 

kommer vi att använda oss av fältanteckningar för att skriva ner saker som uppmärksammats 

med syfte och frågeställningarna som utgångspunkt under tiden som själva aktiviteten 

genomförs, som ett komplement till videoobservationen. Løkken & Søbstab (1995) tar upp att 

vi som forskare måste välja ut olika aspekter och fokusera på just dem under observationen. 

De menar att försöker vi som forskare se allting ser vi ingenting. Det som vi hade som fokus 

var samspel, kommunikation och artefakter. 

Urval 

En förskola i västra Sverige valdes ut då det redan fanns en etablerad kontakt med 

personalen, barnen och föräldrarna på en av avdelningarna. En av oss hade redan i en tidigare 

kurs fått godkännande från föräldrarna om deras barns medverkan, av den anledningen valdes 

dem igen. Det här benämner Bryman (2011) som ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att 

aktörerna för tillfället finns tillgängliga för oss som forskare.  

Studien handlar om sångsamlingen som helhet och riktar sig inte in på personerna i sig utan 

ska vara ett så naturligt tillfälle på förskolan som möjligt. De som deltar är i den här studien 

är de barn vars godkännande från föräldrar vi fått och som är på plats vid 

observationstillfället. Utifrån anledningarna ovan deltog fyra barn varav två pojkar och två 

flickor som var mellan 2-4 år samt en kvinnlig pedagog.   

Genomförande  

För att kunna genomföra studien tog vi först kontakt med personalen på förskolan via telefon 

och berättade om vår studie. Anledningen till det var att en av oss tidigare hade gjort en 

studie på förskolan och därför redan hade bra kontakt med personalen och barnen. Därefter 

kontaktade vi avdelningen igen för att boka in ett observationstillfälle med en av pedagogerna 

där vi även berättade att det var en sångsamling vi ville observera, vilket gjorde det möjligt 

för pedagogen att planera en. Vid observationstillfället möte vi pedagogen som visade oss 

vart sångsamlingen skulle hålla till och hon berättade vilka barn som var på plats. Därefter 

gick pedagogen och hämtade de barn vars godkännande vi hade och som skulle delta. Under 

tiden som pedagogen hämtade barnen förberedde vi oss genom att sätta upp en kamera på 

stativ och ta fram våra anteckningsblock. Sedan samlade pedagogen de fyra barnen i rummet 

och placerade ut dem på golvet. Under observationen satt vi utanför rummet och skrev 

fältanteckningar.  
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Efter en stund märkte vi att stativet som kameran stod på var för kort och allt inte syntes, 

vilket ledde till att en av oss fick stå och hålla i kameran under observationen medan den 

andra fortsatte skriva fältanteckningar. Efter ett tag avslutade kameran inspelningen av sig 

själv och då fick vi starta en ny inspelning. Det resulterade i att vi gick miste om lite empiri 

mellan filmerna. Videoobservationen varade i ca 20 minuter. Efter observationen satte vi oss 

tillsammans för att transkribera filmerna. 

Bearbetning av empiri  

Den insamlade empirin transkriberade vi i flera steg och fokuserade på olika delar vid varje 

transkriberingstillfälle. Först granskade vi vad aktörerna sa, därefter vad de gjorde, sedan mer 

detaljerat på varje enskild händelse. Vi skrev ihop det aktörerna sa och gjorde till en flytande 

berättande text och granskade slutligen hela videoobservationen igen, och la till de detaljer 

som tidigare inte kommit med i transkriberingen. När transkriberingen var klar läste vi 

igenom den för att hitta utdrag till vårt resultat. Løkken & Søbstad (1995) framhäver att 

tolkningar bör diskuteras och dryftas. Dryfta betyder bland annat att rensa och innebär att ta 

fram det som är centralt, skilja på vad som är viktigt respektive oviktigt samt att ställa frågor 

och söka svar. För att hitta utdrag och ta fram det mest centrala för den här studien utgick vi 

från våra frågeställningar.  

Analysverktyg 

Løkken & Søbstad (1995) benämner tolkning som betyder att vi översätter och tyder text, 

vilket handlar om att tyda de beskrivningar som gjorts. De menar att tolkning är det samma 

som analys och går ut på att dela upp beskrivningarna för att se närmare på vad de består av 

och förhållandet mellan delarna och helheten. Efter granskning av transkriberingen framkom 

det återkommande mönster som kunde delas in i två huvudkategorier; Sång som artefakt och 

Gosedjur som artefakt. Till varje huvudkategori valdes utdrag ur transkriberingen som 

representerar återkommande mönster och som kunde knytas an till barns språk och svara på 

studiens frågeställningar; Vilka artefakter används i sångsamlingen och hur medierar de 

språkliga handlingarna? Hur skapas kommunikation och samspel mellan aktörerna? 

Anledningen till de valda utdragen var att de gav en mer detaljerad beskrivning på det 

återkommande mönstret samt beskriver flera av de språkliga handlingar som uppträtt under 

den kategorin. 

 

Løkken & Søbstad (1995) tar upp att vi som forskare borde försöka se på observationerna 

utifrån ett teoretiskt perspektiv och den här studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande. Av den anledningen kommer analysen att utgå från begrepp inom det teoretiska 

perspektivet och koppla det till språkliga handlingar. Vid analyseringen av utdragen har vi 

utgått från fyra begrepp inom perspektivet som ligger som fokus i syftet och 

frågeställningarna. De begrepp som ligger i fokus vid analyseringen är artefakter, mediering, 

samspel och kommunikation som är centralt inom det sociokulturella perspektivet som tas 

upp i ett tidigare kapitel. 
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Artefakterna framkommer delvis i huvudkategorierna, men även i analyserna genom 

beskrivningar om hur artefakten medierar språkliga handlingar. 

Mediering kommer i analyserna innebära hur aktörerna medierar språkliga handlingar. 

Samspelet kommer i analyserna beskriva hur aktörerna interagerar och samverkar med 

varandra. Under sångsamlingen kan det ses som att det sker ett genomgående samspel mellan 

aktörerna då de alla deltar i den gemensamma aktiviteten. Däremot kan deltagandet i 

samspelet vara både aktivt och passivt beroende på hur varje aktör interagerar med de andra. 

Exempel på aktivt deltagande i samspelet skulle kunna vara att de sjunger med under 

sångerna eller bidrar till de språkliga handlingarna. Medan ett passivt deltagande i samspelet 

kan innebära att aktören bara sitter med och observerar de andra. 

Kommunikation kommer i analyserna innebära hur aktörerna deltar i samtal och 

kommunicerar med varandra med hjälp av det verbala och icke verbala språket, det vill säga 

vilka språkliga handlingar de använder sig av. 

 

Analyserna skrivs sedan ihop till en sammanhängande text som placeras nedanför utdraget då 

det kan tydliggöra vilken analys som hör till vilket utdrag. Slutligen sammanställs analyserna 

i en resultatsammanfattning.  

 

Etiska ställningstagande 

I vår studie följer vi vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer och tar då hänsyn till 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Samtyckesblanketter (bilaga 1) har skickats ut i samband med tidigare kurs med information 

till vårdnadshavarna som gällde studien som genomfördes i den kursen samt den här studien. 

Med åtanke på att den tidigare studien inte hade samma syfte som den här ville vi ytterligare 

förhålla oss till informationskravet och samtyckeskravet genom att skicka ut ett nytt 

informationsbrev (bilaga 2) och samtyckesblankett till de berörda vårdnadshavarna. Den 

pedagog som deltog fick information kring studien muntligt och gav sitt samtycke genom att 

delta i observationen.  

I enlighet med konfidentialitetskravet har insamlad empiri förvarats så att obehöriga inte 

kunnat ta del av den genom att inspelat material bara förvarats på våra privata datorer och har 

bara setts av oss. Förutom det har all empiri behandlats på ett sätt att utomstående inte ska 

kunna identifiera förskolan, personalen eller barnen. Vi använder oss även av fiktiva namn på 

aktörerna för att ytterligare skydda deras identitet. Aktörerna som deltagit i vår studie är 

pedagogen “Hilda” och barnen “Ines”, “Filip”, “Elsa” och “Adam”. 

Nyttjandekravet uppfylls då insamlad empiri enbart används i utbildningssyfte och i det här 

arbetet.  
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Studiens tillförlitlighet 

När det kommer till kvalitativa studier är det av stor vikt att framhäva och ta upp studiens 

trovärdighet (Bryman, 2011; Ahrne & Svensson, 2011). En studies trovärdighet stärks genom 

att vi som forskare detaljerat beskriver hur forskningsprocessen gått till samt redovisar de 

resonemang som ligger till grund för metodvalen (Ahrne & Svensson, 2011). Förutom det 

menar Ahrne & Svensson (2011) att trovärdigheten stärks om vi som forskare lyfter fram 

eventuella svagheter i forskningsdesignen, då det belyser för läsarna att vi är medvetna om 

dem. I den här studien beskrivs forskningsprocessen från början till slut. Där vi i inledningen 

tar upp bakgrunden och tankar kring den valda studien samt syftet med den. I arbetets 

metodkapitel framhäver vi de val och resonemang som ligger till grund för den här studien. 

Dessutom tar vi upp kritiska aspekter i avsnittet metoddiskussion där vi lyfter för- och 

nackdelar med de val som gjort, vilket visar på att vi är medvetna om att det finns svagheter i 

metodvalen.  

Bryman (2011) tar upp konfirmera som innebär att forskare inte låter egna värderingar eller 

åsikter ha verkan på studiens utförande och slutsatser, vilket den här studien inte gör då den 

grundar sig i det sociokulturella perspektivet samt tidigare forskning. 
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Resultat och Analys  

Här presenteras vårt resultat i form av rubriker som framkommit vid transkribering av 

empirin kopplat till studiens syfte och frågeställningar. Syftet är att studera en sångsamling 

som språklig praktik och undersöka vilka språkhandlingar som sker under aktiviteten. De 

frågeställningar vi utgått ifrån är; Vilka artefakter används i sångsamlingen och hur medieras 

de språkliga handlingarna? Hur skapas kommunikation och samspel mellan aktörerna?   

  

Resultatet är indelat i två huvudkategorier; sång som artefakt och gosedjur som artefakt. 

Sång som artefakt innefattar hur sångerna medierar språkliga handlingar mellan aktörerna. 

Gosedjur som artefakt handlar istället om hur gosedjuren medierar språkliga handlingar. 

Varje kategori är indelad i underrubriker där det först är en kort presentation kring vad 

underrubriken ska handla om, därefter ett utdrag ur transkriberingen som representerar ett 

återkommande mönster och slutligen analyseras utdragen nedanför. 

 

Inledningsvis vill vi kortfattat beskriva 

hur sångsamlingen i stora drag går till för 

att ge dig som läsare en bild av 

aktiviteten och miljön. 

Pedagogen samlar barnen, två flickor och 

två pojkar i ett rum och i dörröppningen 

hänger det en filt. Under filten ligger det 

snören och varje snöre är fastknutet i ett 

gosedjur som ligger i rummet utanför. 

Pedagogen sitter till höger om 

dörröppningen och barnen är placerade 

framför pedagogen längst med väggen 

och har ansiktena vända mot filten.  

I tur och ordning får barnen gå fram och 

dra i ett snöre.  
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Sånger som artefakt  

Hela sångsamlingen börjar med att pedagogen ställer frågor innan de sjunger den första 

sången. Barnen fick bestämma vilken sång de skulle sjunga utifrån det gosedjur de fått, 

ibland sjöng de med i sången och ibland inte. Pedagogen sjöng hela sångerna och i en del 

sånger gjorde hon även rörelser, där barnen var med i viss utsträckning. Några av sångerna 

sjöng de även flera gånger. 

Pedagogen introducerar sångsamlingen 

Sångsamlingen börjar med att pedagogen ställer frågor till barnen och därefter påbörjas 

aktiviteten. 

 

Pedagogen Hilda börjar aktiviteten med att säga; - Hej ska vi sjunga lite? Ska vi 

sjunga om vilka barn som är här? Ska vi börja med namnsången? Hon börjar 

sedan klappa på sina knän och frågar samtidigt; - Vem ska vi börja på?  

- Jag, säger Elsa och sträcker upp den ena handen och lägger den andra över 

bröstet. Hilda svarar; - Vi börjar på Elsa, då får ni klappa. Filip, Elsa och Adam 

börjar med att klappa medan Ines lägger sig ner på en kudde på golvet och 

hamnar då bakom ryggen på Filip som sitter vänd mot Hilda. 

I utdraget ovan ställer pedagogen tre frågor till barnen som kan tolkas handla om aktiviteten 

de ska göra. När pedagogen ställer frågorna svarar barnen inte på dem innan pedagogen 

ställer nästa fråga. Innan barnen svarat på någon av de frågor pedagogen ställt börjar hon 

aktiviteten genom att klappa på sina ben och ställer sedan ytterligare en fråga som handlar om 

vilket namn de ska sjunga först. Det här kan ses som att frågorna pedagogen ställer är 

retoriska och hon använder dem för att bjuda in barnen till aktiviteten. När barnen inte svarar 

kan det tolkas som att de har kunskap kring att frågorna som pedagogen ställer inte är frågor 

som ska besvaras, utan ett av barnen svarar istället när själva sången ska börja.  

Pedagogens frågor kan ses som att hon har vetskap om barnens ordförråd och därför vet att 

barnen har förståelse för vad sjunga betyder och vad namnsången är för något. När barnen 

inte hinner svara på frågorna kan det tolkas som att pedagogen inte bjuder in dem att delta i 

kommunikationen. När det ställs allt för många frågor kan det även göra att barnen inte 

hinner uppfatta frågorna och därför inte ger något svar. Frågorna som ställs kan uppfattas 

handla om själva innehållet i aktiviteten och det skulle därför kunna tolkas som att pedagogen 

redan tidigare har bestämt vad de ska göra och hur själva aktiviteten ska börja. Det här i sin 

tur skulle kunna tolkas som att det redan finns ett givet svar på frågorna. Frågorna som ställs 

skulle även kunna tolkas vara stängda då de ställs på ett sådant vis som skulle kunna besvaras 

med ja eller nej. Om barnen hade fått möjlighet att svara på frågorna skulle deras svar kunna 

visa på om de förstår vad som ska göras eller vad frågan innebär. Det skulle även möjliggöra 

för vidare frågor beroende på svaret. När Elsa svarar till sista frågan som pedagogen ställer 

kan det tolkas som att hon har erfarenhet kring vilken sång det rör sig om och vill att de 

börjar sjunga hennes namn.  
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Elsa svarar på frågan genom att säga “jag” och visa med armarna vem i rummet hon menar. 

Det skulle kunna tolkas som att hon använder sig av språkliga handlingar där både det 

verbala och icke verbala språket involveras. Dessutom skulle det kunna innebära att hon 

förtydligar det hon säger med hjälp av icke verbalt språk och på så vis kan det ses som att hon 

har använder sig av flera uttrycksformer samtidigt. Däremot kan den här kommunikationen 

även jämföras med ja/nej-frågorna då frågan kan besvaras kort med ett ord. Istället för ja och 

nej kan sista frågan istället besvaras med ett namn eller som i detta fall; jag. 

Kommunikationen i form av samtal mellan pedagogen och barnen blir således kort, eftersom 

de börjar sjunga namnsången när de bestämt vem de ska börja på. Barnen stannar kvar i 

rummet och trots att de inte besvarar pedagogens frågor skapas ett samspel, på så sätt att de 

kan lyssna och sedan svara på den frågan där pedagogen väntar på svar. 

Sammanfattningsvis kan sångsamlingen ses som språklig praktik där pedagogen bjuder in 

barnen via frågor. I exemplet ovan introducerar pedagogen med att ställa tre frågor till 

barnen. När hon ställer den fjärde frågan svarar ett av barnen, vilket kan tyda på att barnet vet 

att det är en fråga som ska besvaras till skillnad från de första tre som kan ses som retoriska. 

Pedagogens frågor leder inte till kommunikation, men skapar ändå samspel mellan aktörerna 

då barnen sitter kvar och sångsamlingen inleds. 

Sjunga och göra rörelser 

Exempel 1 

Barnen sjunger med från och till under sångerna och tittar på varandra samt pedagogen när de 

gör rörelser. Ett exempel på det är när de sjunger Bä bä vita lamm, (det som står innanför 

parenteser är rörelserna i sången) 

 

Sången: Bä bä vita lamm har du någon, ullerulle rull (rullar armarna runt 

varandra). Ja, ja kära barn jag har säcken fullerulle rull (rullar armarna runt 

varandra). Helgdagsrock åt far, Yeah (sträcker upp en arm i luften) Och 

söndagskjol åt mor, Yeah (sträcker upp en arm i luften). Och två par strumpor 

(tar tag i sina strumpor) åt lille lillebror, Yeah (sträcker upp båda armarna i 

luften) 

Under sången sitter Adam med fåret och sjunger med samt gör rörelserna. Även 

Elsa sjunger med och en bit in i sången, när rörelserna kommer in höjer hon 

rösten och gör rörelserna stora efter att Hilda har gjort dem. När de sjunger 

strumpor tar sig Hilda på foten vilket även Elsa gör efter. Från början tittar Filip 

på Hilda och gör rörelser strax efter att hon gjort dem. När Elsa höjer rösten 

vänder Filip blicken mot henne och gör likadant som hon. Därefter sitter Filip 

tyst och tittar på Hilda tills slutet där han sjunger “lillebror.” Ines ligger ner i 

början och i mitten av sången sätter hon sig upp och tar krokodilen, lägger sig 

sedan ner igen för att slutligen resa sig och titta på Hilda när hon sjunger 

“strumpor”. 
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När flera av aktörerna använder sig av rörelser skulle det kunna ses som en språklig handling 

där de använder sig av kroppen för att kommunicera med varandra där rörelserna medierar 

språket i sången mellan aktörerna. Det kan även ses som att sången medierar språket genom 

talspråket när de sjunger samt använder sig av rörelserna de gör till några av orden. Förutom 

det kan det tolkas som att pedagogen använder sången som artefakt där hon medierar språket 

när hon väljer att sjunga och göra rörelser och barnen främst imiterar henne. 

Under sången sjunger barnen med ibland vilket kan tolkas som att de har erfarenhet av 

sången sedan tidigare och har kännedom om delar av sångtexten. När pedagogen gör rörelser 

imiterar Elsa och Filip henne vilket kan skapa ett samspel mellan dem där den med mer 

kunskap kan lära den med mindre kunskap. 

Elsa höjer rösten när hon gör rörelserna vilket skulle kunna bero på att hon har tidigare 

erfarenhet kring dem. När Filip tittar mot Elsa och sedan imiterar hennes rörelse kan det 

tolkas som att han vill samspela med henne och ser henne som den med mer kunskap. Det 

skulle även kunna tolkas som att Elsa fångar Filips uppmärksamhet eftersom hon höjer 

rösten. Filip har tidigare imiterat pedagogen och därför väljer han kanske nu att imitera Elsa 

då hans blick är riktad mot henne. När de sjunger om strumpor tar Elsa tag om sin fot efter att 

pedagogen sträckt sig mot sina fötter. Att pedagogen tar tag i sina strumpor gör att barnen 

kan få en konkret bild av vad strumpor är, då de sjunger strumpor och får möjlighet att se vad 

det är för något. Det här kan ses som en medierad handling där de skapar nya erfarenheter 

kring var strumpan ska sitta. När Filip sitter tyst har han blicken vänd mot Hilda och det kan 

tolkas som att han är aktiv på så sätt att han använder sin blick och sedan tar till rösten på 

”lillebror” då det skulle kunna vara ett begrepp som han känner igen. 

Samspelet under sången kan ses som varierande, där det sker ett aktivt samspel mellan de 

aktörer som sjunger och gör rörelserna samt ett passivt samspel med de som inte deltar i 

sången men ändå sitter kvar medan de andra sjunger. 

Sammanfattningsvis visar exemplet ovan på att de under sången använder sig av både rösten 

och rörelser. Det här kan ses som att aktörerna under sången använder sig av två olika 

språkliga handlingar, det verbala språket i form av sången och det icke verbala i form av 

rörelser. Under sångerna medierar pedagogen de språkliga handlingarna och barnen imiterar 

henne och får på så sätt ta del av de språkliga handlingarna. 

Exempel 2 

Under en del sånger gjorde de rörelser samtidigt som de sjunger. Pedagogen gör rörelser 

under hela sången och barnen gör rörelser från och till. 

(Det som står inom parentes är rörelserna till sången.) 

 

- Och så köra runt, säger Filip och rör på armarna. - Och så kör han runt, svarar 

Hilda och gör rörelser med armarna. Elsa vänder sig samtidigt mot Adam och 

viskar något. - Är ni med då? frågar Hilda. Och räknar in; - En två tre. Elsa 

viskar; - Två. Filip sträcker upp handen viftar och säger; - Två.  
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Sången: “Nyss så träffa jag en krokodil som körde runt i en bil (sträcker fram 

armarna och låtsas att de svänger på en ratt i luften) han var så tjock och fet (tar 

händerna framför magen och visar att den är rund) och blåste i trumpet 

(händerna framför munnen och spelar trumpet i luften) men bilen var för trång 

(tar armarna runt sig och kramar sig själv) och svansen var för lång (håller upp 

händerna med att stort mellanrum emellan dem) så den fick ligga på ett litet flak 

(pekar bakåt med tummen) där bak”.  

Under sången sitter Ines med krokodilen. Filip, Adam och Elsa gör rörelser och 

tittar på Hilda som gör rörelser samtidigt som hon sjunger. Filip sjunger med 

under sången och sjunger orden lite efter Hilda. Elsa sjunger med ibland. 

 

Innan sången börjar gör Filip rörelser som skulle kunna tolkas som att han bjuder in till 

samspel och när pedagogen svarar påbörjas en kommunikation mellan dem. När Filip gör 

rörelser och säger “köra runt” innan sången börjar kan det tolkas som att han har tidigare 

erfarenhet kring den, då det är samma rörelse som sedan görs i sången. Det här kan även 

tolkas som att han har kopplat orden “köra runt” till rörelsen och kommer ihåg innehållet av 

sången, eftersom han gjorde rörelsen och berättade innan dem sjöng sången. Dessutom kan 

det tolkas som att han har kunskap kring ordets betydelse och visar det genom sin rörelse. 

När han gör rörelsen samtidigt som han säger ordet kan det ses som en medierande språklig 

handling där han kombinerar det verbala språket med det icke verbala och visar de andra 

aktörerna en av de språkliga handlingarna i sången. 

Barnens deltagande i sången varierar, vilket skulle kunna bero på deras tidigare erfarenhet 

kring den. Eftersom pedagogen både sjunger och gör rörelser under hela sången kan det ge 

barnen en möjlighet att delta efter egen förmåga genom att lyssna och observera pedagogen 

och då får chans att välja om de vill göra rörelser eller sjunga sången. Under sången har Filip, 

Adam och Elsa blicken riktad mot pedagogen och gör rörelser, vilket kan ses som att de 

samspelar med hjälp av sången och rörelserna. När de sjunger kan det tolkas som att barnen 

imiterar pedagogen då deras blickar är riktade mot henne och de sjunger efter samt gör 

rörelser. Här används både det verbala språket i form av själva sången, samt det icke verbala 

så som kroppsspråket genom de rörelser som görs till sången. Rörelserna som görs kan 

kopplas till sångens innehåll eftersom rörelserna i vissa fall visar på hur det görs exempelvis 

när de sjunger om trumpet så gör de rörelser som visar på hur trumpet spelas. I andra fall 

visar rörelserna på ordets betydelse exempelvis vid lång görs en rörelse som synliggör vad 

lång betyder och när de sjunger flak där bak så pekar de bakåt. Ines som sitter med 

krokodilen under sången kan tolkas som att hon inte är med i samspelet med de andra 

aktörerna utan att hon istället har artefakten, däremot är hon ändå en del av samspelet 

eftersom hon är kvar i samlingen och kan höra och se vad de andra gör. Det kan tolkas som 

att hon hör vad de andra sjunger om och med hjälp av artefakten som är en krokodil får hon 

möjlighet att se det djur som sången handlar om. Dessutom kan det även tolkas som att 

rörelserna skulle kunna mediera en förståelse för orden i sången på så sätt att de “gör” det 

dem sjunger. Där sången medierar kunskap till aktörerna om att det verbala och icke verbala 

språket kan användas vid kommunikation med andra. 
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Sammanfattningsvis visar exemplet ovan på att det verbala språket och icke verbala språket 

används i relation till varandra under sångerna i form av sång och rörelser. Rörelserna 

medierar orden och kan ge barnen förståelse för ordens betydelse då de visar på vad orden 

innebär. Ett exempel på hur rörelserna kan ge förståelse är när ett av barnen använde sig av 

rörelse samtidigt som han säger köra runt. Under sången använder sig pedagogen av flera 

språkliga handlingar och med hjälp av imitation kan barnen genomföra samma språkliga 

handlingar som pedagogen. 

Upprepning av sång 

De flesta sånger sjöng de endast en gång, men på barnens initiativ sjöng de några sånger flera 

gånger. Namnsången var en av de sånger som barnen ville sjunga flera gånger och pedagogen 

valde att börja på ett nytt barn varje gång. 

 

Hilda; - Den tog slut precis när vi hade sjungit alla. Filip säger då; - En gång 

till, och börjar klappa på sina ben. Då sätter sig Ines upp. Hilda; - En gång till, 

vem ska vi börja på nu? Adam; - Jag. Hilda; - Adam börjar vi på. Filip, Elsa, 

Adam och Hilda klappar på sina ben genom hela sången. När sången börjar 

lägger sig Ines ner igen.  

Sången; Adam är här, Hilda hon är här, O vad roligt att Ines är här, och i vårt 

glada gäng har vi Filip med oss. Tänk vad roligt att Elsa är här.  

Under sången sjunger barnen inte med utan Adam och Elsa har blicken mot 

Hilda medan Filip växlar blicken mellan Elsa, Adam och Hilda. Ines ligger ner 

bakom Filip under hela sången. Samtidigt som Hilda sjunger “Elsa”, gör Elsa 

ifrån sig ett ljud och är på väg att resa på sig men sätter sig snabbt igen. När 

Elsa ger ifrån sig ljudet tittar Filip och gör ett liknande ljud. Ines sätter sig upp 

när sången är slut. - Jaa säger, Hilda och frågar; - Var alla här? Då säger Elsa; 

- En gång till. - Vem ska vi börja på nu då? frågar Hilda. 

En namnsång kan ses som en språklig artefakt som medierar namnen på så sätt att aktörerna 

får ta del av vilka som medverkar, höra sitt eget namn och kan få chansen att sjunga det. Det 

kan även ses som att den medierar samspel eftersom sången uppmärksammar de aktörer som 

medverkar. Den skulle även kunna ge barnen en bekräftelse på att pedagogen har sett dem 

genom att det är deras namn som pedagogen sjunger i sången. Trots att det bara är pedagogen 

som sjunger vill barnen sjunga sången flera gånger. Det här kan tolkas som att barnen vill 

upprepa sången för att dels få vara först, men även på grund av att den handlar om dem och 

då är något känt för dem. Även om barnen inte sjunger är de aktiva i sången genom att klappa 

på sina ben och det skapar samspel mellan aktörerna. 

Filip börjar klappa på sina ben efter att han sagt att han vill sjunga igen vilket kan tolkas som 

att han ser klappen på knäna som en del av sången som barnen använder sig av för att delta i 

sången istället för att sjunga. När pedagogen frågar vem de ska börja på är det inte Filip som 

svarar utan Adam.  
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Det här kan tolkas som att det Filip vill göra är att klappa på benen och har det som fokus 

istället för att sjunga sången. Eftersom det bara är Adam som säger “jag” när pedagogen 

frågar vem det ska börja på kan det tolkas som att de andra barnen har vetskap om att det bara 

är ett namn som de kan sjunga först, så när Adam svarar avstår de från att säga något. När 

Elsa hör sitt namn i sången gör hon ett ljud, efter att Elsa gjort ljudet imiterar Filip henne 

genom att göra det samma vilket kan ses som att han vill skapa ett samspel med henne. Å 

andra sidan kan det ses som att han gör ifrån sig ljudet för att han antar att det är vad som ska 

göras när de sjunger Elsas namn. 

När de sjunger samma sång flera gånger får barnen chansen att höra sångens text några 

gånger till, vilket skulle kunna leda till att de lär sig sångens text. Om de inte sjunger med 

första gången får de chans att sjunga med nästa gång, då de fått höra sångtexten och vet vad 

som ska sjungas. 

I sången sjunger de på olika sätt om vilka barn som är med, ett av uttrycken som sången 

innehåller är “roligt” men där de bara sjunger ett namn efter. Eftersom de sjunger sången 

flera gånger blir det inte bara att barnen får vara först utan även att barnen får höra att det är 

roligt att just de är där när de byter plats på barnens namn i sången. 

Sammanfattningsvis kan det tolkas som att pedagogen genomför samma sång flera gånger på 

barnens initiativ och att upprepningen medierar att de språkliga handlingarna görs igen, det 

vill säga att barnen får tillgång till sångens ord flera gånger och klappar på sina ben. Innan de 

upprepar sången frågar pedagogen vem de ska börja på, men bara ett barn svarar vilket kan 

tolkas som att barnen har kunskap om att det bara går att sjunga ett namn först. Pedagogen 

sjunger själv under sången, men barnen deltar genom att klappa på sina ben vilket skapar 

samspel mellan aktörerna. 

 

Gosedjur som artefakt 

Gosedjuren används för att bestämma vilken sång som ska sjungas. När barnen dragit i snöret 

och fått fram ett gosedjur skapades det vid några tillfällen kommunikation kring gosedjuren. 

Pedagogen inledde oftast med att fråga vad de ska sjunga, men barnen leder flera gånger 

kommunikationen vidare till nya ämnen. 

Gosedjur leder till sången 

Under sångsamlingen drar aktörerna fram gosedjur som genom kommunikation leder fram 

till den sång de ska sjunga. 

 

Filip drar i ett snöre och lyfter upp gosedjuret och säger; - En apa. - Herr Nilsson, säger 

Adam och tittar på Hilda. Hilda tittar tillbaka på Adam och frågar; - Är det Herr Nilsson? 

Under tiden har Filip satt sig på sin plats och säger; - Den är min. Hilda frågar; - Vad ska vi 

sjunga för honom? Elsa börjar sjunga; - ”här kommer Pippi Långstrump här kommer 

faktiskt jag”. Hilda svarar; - Då kör vi den. Och räknar sedan in; - En, två tre. 
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Filip drar fram ett djur och säger apa, vilket kan ses som en språklig handling genom att han 

fick fram något nytt till miljön som de börjar kommunicera kring. 

Gosedjuret som Filip får fram kan ses som en fysisk artefakt eftersom det är något konkret 

han kan ta på samtidigt kan gosedjuret ses som en språklig artefakt då den skapar 

kommunikation mellan aktörerna. Det här kan ses som att gosedjuret medierar språkliga 

handlingar i form av både kommunikation och sång. Barnen delar med sig av sina olika 

erfarenheter kring gosedjuret och det kan ses som att den medierar fram vilken sång som ska 

sjungas. När Filip säger apa kan det ses som att han sedan tidigare har kunskap kring det 

gosedjur han fått fram. Därefter säger Adam “Herr Nilsson” och vänder blicken mot 

pedagogen, vilket kan det tolkas som att även han har en tidigare kunskap kring det gosedjur 

som de fick fram. Adam vänder blicken mot pedagogen när han säger vilket djur det är vilket 

kan ses som att han vill ha en bekräftelse på att det han sagt är rätt eller fel. 

Pedagogen svarar Adam med en fråga som upprepar det han sagt, vilket kan tolkas som att de 

skapar en kommunikation med hjälp av gosedjuret det vill säga artefakten. När pedagogen 

inte ger Adam ett svar utan istället ställer en fråga leder det inte kommunikationen vidare 

eftersom han inte svarar. Frågorna som pedagogen ställer i utdraget riktar sig till olika barn 

vilken då kan leda till samspel och kommunikation mellan flera av aktörerna kring apan. 

Frågan som pedagogen ställer “Vad ska vi sjunga för honom?” kan ses som en öppen fråga 

som ger barnen en chans att välja sång mer fritt. Frågan indikerar inte på att det måste handla 

om gosedjuret utan kan tolkas som att barnen får chans att välja en sång att sjunga för apan. I 

det här fallet är gosedjuret en apa, men barnen skulle likaväl kunna välja en sång om en apa 

som att välja en valfri sång om någonting annat. Den här gången blev det sången om Pippi 

Långstrump som innehåller en apa, men där Pippi Långstrump är huvudkaraktären. Elsa 

väljer att svara på pedagogens fråga genom att sjunga sången vilket kan visa på att sång kan 

användas för att kommunicera med varandra, vilket även kan ses som en språklig handling.  

Det kan tolkas som att Elsa har erfarenhet kring apan som Adam benämner som Herr Nilsson 

och kopplar det till Pippi eftersom hon börjar sjunga sången om Pippi när pedagogen frågar 

vad de ska sjunga. Förutom det kan det tolkas som att just den apan inte representerar en apa 

för barnen utan en karaktär i Pippi. 

Sammanfattningsvis genomför barnet en språklig handling när han drar fram gosedjuret, 

eftersom artefakten blir en förändring i miljö som skapar kommunikation. Det kan även 

tolkas som att gosedjuret medierar språkliga handlingar i form av kommunikation mellan 

aktörerna som leder dem fram till sången. Dessutom kan det ses som att pedagogen ställde en 

öppen fråga om vilken sång de ska sjunga, där barnen får möjlighet att svara utifrån deras 

erfarenheter och hur de relaterar gosedjuret till en sång. Elsa visar på att sång kan användas i 

en kommunikation, vilket blir en språklig handling när hon svarar på en fråga genom att 

sjunga. 
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Barnen ändrar samtalsämne 

Flera gånger under aktiviteten styr barnen samtalen i en annan riktning då de börjar prata om 

något annat istället för att svara på det som pedagogen frågar om. 

 

Hilda vänder sig mot Ines och frågar; - Vad var det Ines? - En krokodil, svarar 

Elsa. Då frågar Hilda; - Vilken sång kan det vara? Och vänder sig mot alla 

barnen. Samtidigt som Filip tittar mot Ines och kryper närmare filten. Filip pekar 

på snörena och frågar; - Jag ta? Ines säger; - Sång kocke. Hilda svarar; - Vilken 

sång, hur sjunger man det? Då pekar Ines på ett snöre och säger; - Den. Elsa 

lutar sig framåt och tittar mot snörena. Hilda tittar mot Ines och Filip och säger; 

- Vi får vänta vi sjunger för krokodilen först. Filip vänder sig om och sätter sig 

tillbaka på sin plats. Hilda vänder sig sedan så hon har alla barnen framför sig 

och säger; - Hur sjunger man krokodilsången? Hur sjunger man då? Ni får 

hjälpa mig. Ines tittar på krokodilen, pekar och säger; - Den, den. Hilda tittar på 

Ines och säger; - Svans ja, och frågar sedan; - Vad har han mer?  

Filip och Elsa vänder blicken mot krokodilen. - Tänder, säger Elsa och vänder 

blicken mot Hilda. Hilda vänder sig mot Elsa, gör ett ljud och hackar tänderna. 

Genom att fråga barnen om vad de fått för gosedjur skulle det kunna ge en bild av deras 

tidigare kunskaper beroende på det svar som barnet ger. Vid det här tillfället är det inte barnet 

som får frågan ställt till sig från pedagogen som svarar utan ett annat barn. Elsa svarar att det 

är en krokodil som Ines fått fram, vilket kan ses som en språklig handling där Elsa medierar 

sina erfarenheter för de andra barnen om vad det är för djur Ines dragit fram. Å andra sidan 

kan det ses som att Elsa är snabbare än Ines på att svara vilket gör att vi inte får ta del av de 

andra barnens tidigare kunskaper kring djuret. Efter att Elsa sagt vad det är för djur ställer 

pedagogen inga följdfrågor, vilket leder till att barnen inte får dela med sig av sina kunskaper 

om djuret eller chansen att ta del av ny kunskap i en kommunikation. Filip vänder blicken 

mot Ines och kryper till filten för att fråga om han får ta. Det här skulle kunna tolkas som att 

Filip vill ta fram ett nytt gosedjur eftersom de endast berättade vilket gosedjur som Ines drog 

fram och inte fortsatte kommunikationen. Pedagogen väljer istället att bjuda in alla barnen till 

att svara på nästa fråga som handlar om vilken sång det kan vara genom att vända sig mot 

dem. Det här kan ses som att pedagogen är intresserad av att fortsätta med den planerade 

aktiviteten och sjunga sången framför att låta samtalet nå en djupare nivå. Däremot frågar 

hon vilken sång det kan vara vilket skulle kunna ge barnen större möjlighet att svara utifrån 

sina erfarenheter. 

När Ines säger; sång kocke, kan det tolkas som att det finns en tidigare erfarenhet av en sång 

om en krokodil, men det kan även tolkas som att Ines vill sjunga en sång för krokodilen som 

Elsa tidigare berättat att gosedjuret är. Det skulle kunna ses som att Ines tagit del av Elsas 

kunskap om gosedjuret och relaterar det till sina egna erfarenheter. Å andra sidan kan det 

tolkas som att Ines fått ny kunskap och säger; sång kocke eftersom hon från Elsa fått reda på 

att gosedjuret är en krokodil.  

Pedagogen försöker få reda på vilken sång Ines vill sjunga och involvera alla genom att fråga; 

hur man sjunger krokodilsången? 
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När pedagogen riktar frågan till alla barn kan det tolkas som att hon försöker få med alla i 

samspelet och kommunikationen kring krokodilen. Pedagogens frågor handlar om vilken 

sång de ska sjunga och det kan tolkas som att hon försöker få barnen att välja sång, men då 

väljer barnen istället att fortsätta kommunicera kring gosedjuret. Det här på grund av att ett av 

barnen pekar på krokodilen och säger "den", vilket gör att pedagogen benämner krokodilens 

kroppsdel som i det här fallet är svansen och ställer sedan en följdfråga. När pedagogen ställt 

en följdfråga vänder barnen blicken mot gosedjuret innan de ger ett svar, exempelvis när Elsa 

och Filip tittar mot krokodilen innan Elsa svarar tänder. Här använder Elsa artefakten för att 

leta svar på pedagogens fråga och svarar sedan med hjälp av en språkliga handlingar, det 

verbala språket genom att säga tänder. Pedagogen besvarar då hennes svar med en annan 

språklig handling genom att hacka tänder och använda det icke språket. Gosedjuret kan här 

ses som ett medierade redskap som barnen konkret kan använda för att kunna besvara frågan, 

vilket kan leda till att de delar med sig om olika kunskaper kring gosedjurets olika 

kroppsdelar. 

Sammanfattningsvis kan det tolkas som att pedagogen från början inte leder 

kommunikationen till en djupare nivå utan försöker leda barnen till val av sång. Barnen väljer 

istället att fortsätta kommunicera kring gosedjuret genom att peka på den. Det här kan tolkas 

som att gosedjuret medierar språkliga handlingar där barnen använder sig av artefakten både 

när de kommunicerar kring den och svarar på pedagogens frågor. Med hjälp av gosedjuret 

fortsätter kommunikationen mellan aktörerna och pedagogen följer barnen genom att ställa 

frågor kring artefakten istället för att leda dem till val av sång. Barnen tar del av varandras 

erfarenheter när de svarar på pedagogens frågor vilket blir till en språklig handling. 

 

Barnens svar i fokus  

Pedagogen börjar med att ställa frågor till barnen som de svarar på och hon upprepar det 

barnen säger eller ställer en motfråga. 

 

- En kanin, säger Hilda och frågar; - Vad brukar kaninen ha? Hilda lyfter på 

kaninens öron. Ines säger; - Ahh ahh jag rädd kanin. - En telefon, säger Adam 

samtidigt som han håller på med snöret på lammet. - Har dom telefoner? frågar 

Hilda. - Neeej, svarar Elsa och ler. - Ingen telefon, säger Filip och gör en rörelse 

med händerna. Då säger Adam; - Nej dem hoppar. - Jaaa dom kan hoppa säger 

Hilda och visar med kaninen. - Dom äter, dom hoppar, säger Elsa. - Den kan 

hoppa, Herr Nilsson med, säger Filip och visar genom att hålla i gosedjuret och 

studsa den mot kudden. Sedan säger Filip; - Han kan hoppa på min kudde. 

Samtidigt säger Elsa; - Dom äter morötter. - Åå dom gillar morötter, säger Hilda 

och nickar. - O sallad, säger Filip och tittar på Hilda. 

 - O sallad gillar dom nog med, säger Hilda. Då håller Elsa upp spindeln och 

säger; - Spindel, spindel jag fick en spindel. Sedan vänder hon sig mot Adam. 

Adam tar i snöret som sitter i fåret och säger; - Jag fick ett får. 
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Filip fortsätter titta mot Hilda och säger; - Och ooost. - Och ost? frågar Hilda. 

- Ja och skinka, svarar Filip. - O skinka, har ni hört vad Filip berättar? säger 

Hilda och lägger sin hand mellan Elsa och Adam. Filip säger då; - Och macka. 

Hilda tar kaninen och säger; - Den här Kaninen gillar ost och skinka och sallad 

och morötter och macka. Då sätter sig Ines upp och vänder blicken mot kaninen. 

Pedagogen leder barnen in till en kommunikation och ett samspel när hon berättar vad hon 

har för djur och sedan frågar barnen vad kaninen brukar ha. Det kan tolkas som att pedagogen 

leder barnen till svaret på frågan genom att lyfta på kaninens öron. När ett av barnen svarar 

att kaniner har telefon kan det tolkas som att barnens förståelse för frågan är att kaniner kan 

ha olika saker, men eftersom pedagogen lyfter på kaninens öron kan det ses som att hon 

menar vad kaninen har för kroppsdelar. 

När Adam svarar telefon ställer pedagogen en motfråga och när några av de andra barnen 

svarar nej, ändrar sig det barn som sagt det och säger istället att kaniner hoppar. Då 

konstaterar pedagogen att det stämmer genom att säga “Ja” och sedan visa med gosedjuret.  

Pedagogen demonstrerar med kaninen när hon säger att de tycker om att hoppa och då gör 

Filip likadant med sitt gosedjur. Å ena sidan kan det tolkas som att Filip imiterar pedagogen 

och å andra sidan kan det tolkas som att han har en förståelse för ordets betydelse. Det kan 

även ses som en språklig handling där pedagogen och Filip medierar ordets betydelse med 

hjälp av gosedjuren. Trots att pedagogen inte nämner att barnet har rätt eller fel kan 

responsen på barnens olika svar signalera något annat. Om barnet svarar “fel” kan det tolkas 

som att svaret ifrågasätts genom en motfråga och om svaret är “rätt” bekräftas det genom 

upprepning. Genom att pedagogen ställer motfrågor kan det ge barnen en chans att tänka om 

och fundera kring det svar de gett. 

När de börjar kommunicera om vad kaniner äter kan det ses som att pedagogen ger barnen 

möjlighet att förmedla sina tidigare kunskaper, det skulle även kunna ses som att barnen får 

möjlighet att använda sin fantasi för att berätta vad kaninen tycker om. 

Här återberättar även pedagogen ett av barnens svar för de andra barnen, vilket kan tolkas 

som att hon försöker få med fler barn in i samspelet och kommunikationen. Genom att 

återberätta vad någon har sagt kan det tolkas som en bekräftelse till barnet att det blivit hörd. 

Något som kan bli problematiskt är att en del av svaren som Filip gett på frågan kanske inte 

stämmer eller är rätt för en vanlig kanin så som att den äter ost och macka. När pedagogen 

säger att det gäller “den här kaninen” kan det tolkas som att hon syftar på gosedjuret. 

Artefakten som i det här fallet är en kanin kan ses som en medierande artefakt då aktörerna 

kommunicerar kring den och delar med sig av olika tankar och erfarenheter för att även 

kunna ta till sig nya. 

Samtidigt som pedagogen och Filip kommunicerar om kaninen pågår det även en 

kommunikation mellan Adam och Elsa som börjat prata om sina gosedjur med varandra. Det 

här kan tolkas som att det pågår två olika samspel mellan aktörerna. När pedagogen sedan 

lägger sin hand mellan Adam och Elsa och säger att de ska lyssna kan det tolkas som att hon 

bryter deras samspel men bjuder istället in dem till ett nytt. Pedagogen använder sig av både 

rösten och handen för att få deras uppmärksamhet och det kan det ses som att hon använder 

talet och kroppen det vill säga två språkliga artefakter som stöd för varandra. 
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Sammanfattningsvis används flera av artefakterna av aktörerna när de kommunicerar och 

med hjälp av artefakterna medierar de ordens betydelse.  Pedagogen ställer följdfrågor vilket 

leder kommunikationen vidare samt att barnen använder artefakten för att besvarar 

pedagogens frågor när de vänder blicken mot gosedjuret innan de svarar på frågorna.  

Det kan även tolkas som att pedagogen använder sig av två olika språkliga handlingar under 

kommunikationen beroende på om barnens svar är “rätt” eller “fel”, på så sätt att hon 

antingen ställer en motfråga eller ger en bekräftelse. När pedagogen tar fram handen och 

säger att barnen ska lyssna gör hon en språklig handling där hon använder det verbala och 

icke verbala språket i relation till varandra.   

 

Kommunikation mellan två aktörer 

Under flera tillfällen börjar barnen prata om olika delar kring det djur som de dragit fram med 

snörena, då inleds en kommunikation mellan barnen och pedagogen. 

 

Ines säger; - Den, den där, och pekar på gosedjuret hon håller i. Hilda frågar;  

- Ja vad är det för något? - Svans, svarar Ines. - Svans ja, säger Hilda och 

frågar; -Vad har han här? och pekar på katten. Ines säger; - Öga, två öga. 

Samtidigt säger Elsa; - Jag kan sätta den där snart ska jag dra en till. Adam och 

Filip vänder blicken mot katten. - Två ögon, säger Hilda, pekar på katten och 

frågar; - Och vad är det där? Nu tittar alla mot katten. - Munnen, säger Ines och 

pekar på katten. 

 

Ines inleder till ett samspel när hon säger “den” och pekar på gosedjuret, det vill säga 

artefakten hon håller i. Pedagogen svarar henne genom att ställa följdfrågor vilket leder det 

till en kommunikation mellan pedagogen och Ines. Kommunikationen skulle kunna leda till 

en förståelse och en mediering kring kroppsuppfattning när Ines pekar på katten och sedan 

berättar vilka olika kroppsdelar den har. Efter ett tag vänder de andra barnen blicken mot det 

Ines pekar på, men det är fortfarande bara Ines som svarar på frågorna. Kommunikationen 

kan ses som en språklig handling där de andra barnen skulle kunna ta till sig kunskap genom 

att ha blickarna vända mot det Ines pekar på och höra vad Ines och pedagogen pratar om. 

När Elsa säger att hon snart ska dra en till kan ses som att hon väntar på att få ta fram ett nytt 

djur vilket kan ses som en kommunikativ handling på så sätt att de djur som nu Ines fått fram 

ledde till kommunikation där hon får dela med sig av sina erfarenheter. 

Den fysiska artefakten i detta fall är en katt som kan tolkas inleder till ett samspel och en 

kommunikation mellan aktörerna, där de genom frågor och svar även använder sig av en 

språklig artefakt det vill säga det verbala språket. Genom att använda sig av gosedjuret och 

skapa frågor kring den, skulle det kunna ses som ett medierande redskap de använder för att i 

det här fallet skapa kommunikation kring olika kroppsdelar. 

Eftersom Ines är den som svarar på frågorna som pedagogen ställer kan det ses som att hon är 

den med mer kunskap som de andra kan ta efter, samtidigt som pedagogen genom frågorna 

stöttar Ines i berättandet. Det skulle även kunna tolkas som att de andra barnen inte går in i 
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kommunikationen utan att bli inbjudna då de har vetskap om att det är Ines som ska svara på 

frågorna eftersom pedagogen och Ines började kommunikationen. 

Artefakten som de kommunicerar kring och pekar på håller Ines i, vilket gör att pedagogen är 

riktad mot henne när hon pekar och inte mot de andra barnen. 

I början av kommunikationen samspelade Ines och pedagogen med hjälp av artefakten som 

de kommunicerade kring men under kommunikationens gång kom fler aktörer in i deras 

samspel på så sätt att de vände blicken mot det djur de samtalade kring. Efter en stund var 

alla aktörerna delaktiga i samspelet och kommunikationen då deras fokus var riktat mot 

artefakten. 

Sammanfattningsvis sker det en språklig handling i form av kommunikation mellan 

pedagogen och Ines där kommunikationen medierar erfarenheter till de andra barnen som 

endast deltar med sina blickar i kommunikationen. Det kan tolkas som att de andra barnen har 

vetskap om att det är Ines som ska svara på frågorna. Däremot tar de andra barnen del av den 

språkliga handlingen genom att ha blicken vänd mot artefakten och får höra vad pedagogen 

och Ines kommunicerar kring. Under kommunikationen använder de sig av både det verbala 

och icke verbala språket när de pekar på djuret. 

Resultatsammanfattning 

Innan aktiviteten börjar ställer pedagogen frågor till barnen där de inte svarar vilket kan 

tolkas som att barnen vet att det är retoriska frågor som inte ska besvaras. Vid ett annat 

tillfälle är det endast ett barn som svarar och det kan tolkas som att de andra barnen har 

kunskap kring att det inte är de som ska svara på frågorna, men deltar i den språkliga 

handlingen genom att ha blicken vänd mot artefakten de kommunicerar kring. 

Under sångsamlingen kan det ses som att pedagogen var den med mest kunskap när de sjöng 

och hon medierade olika språkliga handlingar vid sångerna som artefakt, så som 

kroppsspråket och det verbala språket. När de kommunicerade mellan sångerna var det 

istället barnen som på olika sätt medierade olika erfarenheter genom gosedjuren som artefakt, 

där pedagogen stöttade med hjälp av frågor. Aktörerna kommunicerade med hjälp av olika 

uttryckssätt och språkliga handlingar. Ett exempel på en språklig handling under 

sångsamlingen är när ett av barnen kommunicerar med hjälp av sång, då hon svarar på 

pedagogens fråga genom att sjunga istället för att säga vilken sång hon vill sjunga. 

I och med att aktörerna deltar i en gemensam aktivitet sker det hela tiden ett samspel mellan 

dem. Samspelet varierar på så sätt att aktörerna är aktiva eller passiva under sångsamlingen. 

Oftast syns ett aktivt samspel mellan pedagogen och barnen och ibland mellan barn och barn. 

Barnens deltagande under aktiviteten varierade men analyserna visar på att aktörerna kan 

vara aktiva under sångsamlingen även om de är passiva, på så sätt att de tar del av 

kommunikationen och de olika språkliga handlingarna genom att höra och se dem. 
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Sammanfattning av sång som artefakt 

Sångerna kan tolkas mediera språket både när de sjunger samt genom rörelserna, vilket 

innebär att sångerna kan ses som olika språkliga handlingar beroende på vad aktörerna väljer 

att göra i dem. Aktörerna använder antingen det verbala och/ eller det ickeverbala språket 

under sången. Det kan även ses som att sången är en artefakt där språket medieras, där det till 

största del var pedagogen som var den med mer kunskap då hon sjöng under alla sånger och 

gjorde rörelser i en del. Barnens deltagande varierade men deras blickar var främst riktade 

mot pedagogen och barnen kan då få ta del av sångens alla språkliga handlingar. Om barnen 

gör rörelser eller sjunger kan de med hjälp av att vända blicken mot pedagogen få se och höra 

den andra språkliga handlingen. Barnen tar även del av de språkliga handlingarna genom att 

imitera pedagogen under sångerna, vilket kan ses som att pedagogen genom imitation 

medierar de språkliga handlingarna till barnen. Förutom det skulle det kunna tolkas som att 

imitation skapar samspel mellan aktörerna. 

Till vissa sånger utfördes det rörelser vilket kan ses som att de medierar kunskap kring det 

icke verbala språket, men det skulle även kunna ge barnen större förståelse för sångernas ord 

då rörelserna ibland visar vad ordet betyder. Dessutom sjunger de några av sångerna flera 

gånger, vilket gör att barnen först kan observera och lyssna hur sången går för att sedan delta 

om de kan och vill. 

När både sång och rörelser används kan det tolkas som att det verbala och icke verbala 

språket är relaterade till varandra och skulle kunna lära barnen att det finns olika 

uttrycksformer. 

Sammanfattning av gosedjur som artefakt 

Aktörerna drar i ett snöre och får fram ett gosedjur, det vill säga en artefakt, vilket kan ses 

som en språklig handling eftersom artefakten skapar kommunikation och samspel mellan 

aktörerna. Artefakterna kan tolkas bli förändringar i miljön som skapar nya språkliga 

handlingar där det verbala språket främst används. Under kommunikationerna kan det tolkas 

som att aktörerna även använder det icke verbala språket, eftersom de gör rörelser, pekar på 

och/eller vänder blicken mot artefakten när de kommunicerar kring den. Gosedjuren kan av 

de anledningarna ses som en fysisk artefakt som barnen kan ta på och se, men även en 

språklig artefakt då de skapar kommunikation mellan pedagogen och barnen. Barnen är de 

som främst bjuder in till kommunikation, men det är pedagogen som till största del leder 

kommunikationen vidare genom följdfrågor. Frågorna kan ses som språkliga handlingar där 

aktörerna får möjlighet att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter och där även nya 

kan skapas. Däremot varierar kommunikationen utifrån frågorna och pedagogen svarar även 

barnen olika beroende på om barnets svar är “rätt” eller “fel”.  

Hon bekräftar “rätta” svar genom att hålla med och ställer motfrågor om svaret är “felaktigt”. 

I de fall där pedagogen inte ställer följdfrågor blir det inga djupare kommunikationer mellan 

aktörerna. Å andra sidan kan det ses som att barnen då leder in till kommunikation igen 

genom att peka på artefakten de har framför sig och samtidigt säga något. Det kan även tolkas 

som att barnen vill fortsätta samtala kring artefakten innan kommunikationen leder vidare till 

nästa språkliga handling nämligen sången. 
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Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i två underrubriker, resultatdiskussion och metodkritik.  

Resultatdiskussionen innefattar diskussioner kring studiens resultat och analys.  

I metodkritik diskuteras och problematiseras studiens metoder. 

Resultatdiskussion 

Här diskuteras studiens resultat i förhållande till den tidigare forskning som tas upp i ett 

tidigare kapitel samt det sociokulturella perspektivet. 

Språkliga handlingar genom sång som artefakt 

Under sångerna medierar pedagogen två olika språkliga handlingar då hon använder sig av 

både rösten genom att sjunga och kroppen genom rörelser, barnen använde sig av det ena 

eller det andra vilket resulterade i att de kunde delta utifrån egen förmåga och vilja. På så sätt 

skulle de kunna få en förståelse för att de kan kommunicera med hjälp av olika uttrycksätt. 

Dalbäck (2011) menar att när musik används i en kontext med språk i fokus, och barnen 

använder sig av flera uttryckssätt samtidigt kan de lära sig att det finns flera sätt att 

kommunicera och gestalta olika händelser på. Ett av barnen i vår studie visade även på att 

kommunikation kan ske med hjälp av sång, då hon svarar på en fråga genom att sjunga. 

Studien är baserad på en observation vilket gör att vi inte kan veta vad pedagogen har för 

fokus under sångsamlingen, men då den här studien har fokus på språket kan vi granska de 

språkliga handlingarna genom aktörernas deltagande. Vid något tillfälle sträcker pedagogen 

fram handen när hon pratar med barnen och det kan tolkas som att hon använder sig av 

kroppsspråket för att stärka det hon säger. Det skulle kunna ses som att hon ger barnen en 

förståelse för att de både kan använda det verbala och det kroppsliga språket för att 

kommunicera med varandra. 

Skaremyr (2014) tar upp att de kroppsliga kommunikativa redskapen är de som först är 

framträdande för att sedan ge plats åt de verbala. I sångsamlingen kan det tolkas som att de 

båda stärker varandra och att barnen får ta del av olika språkliga handlingar då de använder 

sig av både det kroppsliga och verbala språket. Under sångerna kommunicerade aktörerna 

främst genom det kroppsliga språket, men under samtalen mellan sångerna kommunicerade 

de med det verbala språket. 

Sångerna som de sjunger kan tolkas vara kända för barnen då det var dem som valde sång 

utifrån det gosedjur de fått. Barnens deltagande i sångerna varierade vilken kan bero dels på 

att de inte kunde sången eller egentligen inte ville sjunga.  

Paquette & Rieg (2008) menar att oavsett om låtarna är kända eller okända för små barn är de 

bästa sångerna de med ett bekant innehåll. Under sångsamlingen var det barnen som valde 

sång och vid ett tillfälle visade ett barn med både en rörelse och talspråket på en av de 

språkliga handlingarna i sången, vilket kan tolkas som att barnen till viss del har erfarenhet 

kring innehållet. 
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Å andra sidan handlade sångerna som de sjöng till mestadels om det gosedjur det vill säga 

den artefakt som de fick fram, vilket kan relatera till att de kan koppla innehållet i sången till 

det gosedjur de kan se framför sig. 

Det skulle även kunna tolkas som att när de använder rörelser under sångerna skulle 

innehållet bli mer känt för dem då de även där kan “göra” orden, där de kopplar ihop det 

verbala med det icke verbala i en språklig handling. En del sånger sjöng de flera gånger vilket 

även det kan ses som att barnen får chansen att få kännedom kring sången. För att lära barn 

nya sånger menar Paqette & Rieg (2008) att det är nödvändigt för läraren att notera vikten av 

direkta instruktioner. Dessutom framhäver de att den som leder aktiviteten bör tänka på 

upprepning och därför sjunga sångerna flera gånger. Därtill menar Cekaite (2006) att barn lär 

sig som bäst när de själva får upprepa och härma läraren. I vårt resultat framkommer det att 

barnen både imiterade varandra och pedagogen när de sjöng och gjorde rörelser. Vilket inte 

är ovanligt då det sociokulturella perspektivet kallar det för att lära sig av en mer kompetent 

annan person (Smidt, 2010). En mer kompetent annan person innebär någon annan med mer 

erfarenhet och kunskap kring ämnet. Därför kan den mer kompetenta personen både vara 

pedagogen och barnen, eftersom resultatet visar på att barnen riktade sin uppmärksamhet 

genom att vända blicken åt olika håll och imiterade både pedagogen och varandra. När det 

kom till rörelserna i sångerna riktades barnens uppmärksamhet främst till pedagogen som då 

ses som den med mer kunskap. Det här skiljer sig från Skaremyr (2014) som menar att 

barnen lär till största del av varandra där de nyanlända imiterar de andra barnen. Skillnaden 

skulle kunna bero på vilken aktivitet det handlar om och då visa ännu mer på att den personen 

med mer kunskap och erfarenhet kan variera. 

Språkliga handlingar genom gosedjur som artefakt 

Kommunikationerna som sker under sångsamlingen handlar om artefakterna aktörerna dragit 

fram och består främst av fråga-svar, vilket enligt Svensson (2012) kan gynna eller hämma 

barnens språk beroende på hur frågorna ställs. De frågor som uppfattas öppna kan gynna 

språket eftersom dialogerna mellan aktörerna fortsätter. Däremot kan frågor där det verkar 

förväntas ett specifikt svar eller besvaras kort istället hämma språket då det inte leder 

kommunikationen vidare (Svensson, 2012). Det här kan tolkas som att språket gynnas om 

kommunikationen mellan aktörerna fortsätter och leder samtalen vidare. Frågorna som 

ställdes under sångsamlingen såg ut på olika sätt, pedagogen börjar aktiviteten med vad som 

skulle kunna tolkas som tre retoriska frågor där hon inte bjuder in barnen att svara. Det skulle 

även kunna tolkas som barnen inte svarar på grund av att de har kunskap om att det är frågor 

som inte ska besvaras. Däremot när sångsamlingen sedan är igång framkommer det främst 

kommunikation mellan barn-barn och barn-pedagog, där pedagogen ställer frågor och barnen 

får chansen att uttrycka sig. Ibland deltar inte alla barn i kommunikationen, men tar del av 

den genom att vända sin blick mot de som kommunicerar eller artefakten de kommunicerar 

kring. Enligt Svensson (2009) är blickar betydelsefulla vid små barns kommunikation, vilket 

skulle kunna innebär att barnen i den här studien ändå deltar i kommunikationerna med hjälp 

av att vända sin blick. 
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När barnen svarar på pedagogens frågor vid ett tillfälle svarar hon dem med en bekräftelse 

eller en motfråga beroende på om barnet svarar “rätt” eller “fel”, vilket kan tolkas som att 

hon ger barnen en ny chans att svara “rätt”. Det skulle även kunna leda till att barnen blir 

osäkra och inte vågar svara för att de är rädda för att göra fel. Något som Ehrlin (2012) tar 

upp är att barns mod att våga tala är avgörande för deras utveckling av språket. Till skillnad 

från exemplet ovan ställde pedagogen till största del öppna frågor till barnen och främst när 

det handlade om vilken sång de skulle sjunga, där barnen fick välja sång utifrån vad de ville 

sjunga för artefakten. 

Ett annat exempel är när pedagogen återberättar ett barns svar för de andra barnen, vilket kan 

tolkas som att barnet får en bekräftelse på att de blivit hörda och det skulle kunna ge dem 

mod att våga tala och svara på frågor. Enligt Emmot (2015) är det betydelsefullt att 

pedagogen tar sig tid att lyssna på barnens svar samt svarar på deras frågor och funderingar. 

Dessutom bör pedagogen ha ett förhållningssätt som visar barnen hur de ska kommunicera. 

Pedagogen i den här studien ställer följdfrågor vilket kan tolkas om att hon lyssnat på barnens 

svar och genom att ställa frågor visa på hur en fråga-svar-kommunikation kan gå till. 

  

Kommunikation i form av samtal mellan aktörerna var något som återkom under hela 

sångsamlingen och som var den främsta språkliga handlingen som gosedjuren medierade. 

Enligt Säljö (2014) gör kommunikation individen delaktig i kunskaper och färdigheter och 

något som är centralt för det sociokulturella perspektivet är kommunikativa processer. Även 

om det är sångerna i sig som skulle kunna ses som det mest centrala i en sångsamling visar 

resultatet här på att kommunikationen mellan aktörerna är det som framkommit mest. Både 

kroppslig kommunikation under sångerna och verbal kommunikation så som samtal. Ehrlin 

(2012) menar att det är språket som styr och att musiken förstärker aktiviteterna, vilket vi 

även kom fram till i vårt resultat där samtalen är det som främst styr och sångerna kommer i 

andra hand. Kommunikation via samtal skapades med hjälp av artefakterna men såg ut på 

olika sätt. Å ena sidan kommunicerade de om olika kroppsdelar som artefakterna hade, å 

andra sidan kommunicerade de om vad just den artefakten de fått fram tyckte om tillexempel 

vad kaninen äter. Barnen skapar kommunikation och samtalsämnen med hjälp av artefakterna 

vilket blir till olika språkliga handlingar. Enligt Fredriksson Sjöberg (2014) är ett gemensamt 

innehåll i dialogen en förutsättning för att den ska fortsätta när det finns flera deltagare. 

Fredriksson Sjöberg tar även upp att dialoger utvidgas och kan ses från olika perspektiv när 

fler barn deltar i den. I den här studien blir artefakterna ett gemensamt innehåll i 

kommunikationen och ett exempel där barnen utgår från samma gosedjur men delar med sig 

av olika erfarenheter är när de kommunicerar kring apan. Ett av barnen började svara apa, 

nästa säger att det är Herr Nilsson och den tredje kommer fram till sången Pippi Långstrump.  

 

I Fredriksson Sjöbergs (2014) studie visade resultatet inte på att pedagogen tog initiativ till att 

involvera fler barn i dialogen. Däremot involverar pedagogen i den här studien fler barn i 

kommunikationen genom att upprepa vad ett av barnen tidigare berättat. På så sätt kan det 

tolkas som att pedagogen bjuder in till kommunikation och medierar ett av barnens 

erfarenheter för att bjuda in fler barn att delta och dela med sig av sina erfarenheter. 
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I Gillespies & Gliders (2010) studie sjunger lärarna sånger som handlar om bland annat 

vädret och bokstäver. De använder främst musiken som stöttning för barns akademiska och 

sociala färdigheter. Tillskillnad från deras studie visar resultatet i den här studien att 

sångernas innehåll inte är i fokus, utan kommunikationen kring de fysiska artefakterna. 

Där barnen kan få stöttning i kommunikationerna på så sätt att de ser gosedjuret framför sig 

medan de pratar om det, och gosedjuren medierar nya erfarenheter mellan aktörerna. 

Dessutom menar Emmoth (2015) att en aktivitet kan förstärkas med konkreta material för att 

ge barnen en större förståelse för tillexempel en sång, vilket är speciellt betydelsefullt för de 

barn som behöver extra stöd i sin språkutveckling. Gosedjuren i den här studien blir något 

konkret för barnen som används vid kommunikation mellan aktörerna som blir till en språklig 

handling, och skulle i sin tur kunna ge barnen en större förståelse kring vad 

kommunikationen handlar om. 

I de fall där gosedjuren leder till vidare kommunikation får barnen dela med sig av sina olika 

erfarenheter som leder dem till sången som artefakten oftast är med i. Det skulle kunna leda 

till att barnen både får förståelse för gosedjuret eftersom de har något konkret att hänvisa till, 

men även att de får en viss förståelse för delar av sångernas ord beroende på vad 

kommunikationen handlat om. 

Språkliga handlingar genom en aktiv miljö 

Inför sångsamlingen ändrade pedagogen miljön genom att “gömma” gosedjur bakom en filt. 

Förändringar i miljön skulle kunna gynna barns språk då Lindqvist (1999) menar att det är 

genom den sociala miljön som elevers handlingar utvecklas. Därtill framhäver Lindqvist att 

det även krävs en aktiv lärare och elev i den aktiva miljön och att pedagoger har en viktig roll 

vid organisering av miljön. 

Pedagogen i vår studie har förberett sångsamlingen och lagt fram gosedjur. Gosedjuren kan 

ses som fysiska artefakter som pedagogen involverar i sångsamlingen och skapar därmed en 

aktiv miljö. Miljön är även aktiv då den förändrats hela tiden efter hand som en ny artefakt 

kommer in, vilket leder till nya språkliga handlingar där både miljön, barnen och pedagogen 

är aktiva då de kommunicerar kring artefakten som kom in i miljön. De fysiska artefakterna 

skapar samspel och kommunikation mellan aktörerna och på så vis får aktörerna ta del av 

olika språkliga handlingar genom förändringarna i miljön. 
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Sångsamling som metod för barns språklärande 

Under sångsamlingen var det ett genomgående samspel mellan barn - barn och barn - 

pedagog där sångsamlingen kan ses som en gemensam aktivitet där aktörerna tillsammans 

skapar språkliga handlingar. Aktörerna samspelade med varandra genom artefakterna det vill 

säga sångerna och gosedjuren. Studien utgår från det sociokulturella perspektivet där 

Vygotskij (1978) menar att barn lär och tar till sig nya kunskaper i samspel med andra. 

Sångsamlingen skapar samspel mellan aktörerna då de sitter i samma rum och deltar i en 

gemensam aktivitet. Däremot är aktörernas deltagande i de språkliga handlingar och 

kommunikationerna varierande under aktivitetens gång. Det skulle kunna tolkas som att 

aktörerna är aktiva eller passiva i det som sker och därför deltar i gruppens samspel beroende 

på vad som sker. Aktiva genom att exempelvis sjunga med, göra rörelser eller svara på frågor 

och passiva när de exempelvis tittar eller lyssnar på de andra men gör ingenting själv. Å 

andra sidan får alla ta del av det som händer oavsett om de är aktiva eller passiva, eftersom de 

sitter med i samspelet och deltar efter egen förmåga. På så vis får aktörerna möjlighet att lära 

av varandra och ta till sig ny kunskap genom att delta i den gemensamma aktiviteten.  

 

Sångsamlingen som studerades kan ses som både planerad men ändå öppen på så sätt att 

pedagogen redan tidigare har tagit fram gosedjur, men när barnen dragit fram dem väljer hon 

att ställa frågan “vad ska vi sjunga för den?”. Frågan skulle kunna ses som öppen och ge 

barnen en möjlighet att välja sång utifrån vad de vill sjunga till djuret istället för att sjunga en 

sång som innehåller djuret. Av den anledningen skulle sångsamlingen kunna skapa en 

ömsesidig atmosfär mellan aktörerna med förtroende och respekt för varandra, eftersom 

Borgström (2014) menar att det skapas genom strukturerade men öppna musikaliska 

aktiviteter. Vilket sångsamlingen även blir då pedagogen följer barnen under 

kommunikationerna där de skapar nya språkliga handlingar tillsammans. 

  

Under sångsamlingen får aktörerna ta del av olika språkliga handlingar genom bland annat 

imitation, rörelser och kommunikation, vilket skulle kunna ses som olika variationer på 

språket och enligt Svensson (2012) skulle det kunna vara gynnsamt för barnens ordförråd. 

Däremot är det inte garanterat i den här studien att barnen tar till sig orden eftersom de inte 

kommunicerar kring ordens betydelse under sångsamlingen. Wallerstedt (2010) ifrågasätter 

om barn kan höra takt i musik om de inte har tillgång till begreppet takt. Likaså kan det i den 

här studien problematiseras om barn får förståelse för sångernas ord eller de 

kommunikationer som sker när de inte får tillgång till ordens betydelser. Å andra sidan 

framhäver Wallerstedt (2010) att barnen i hennes studie fick tillgång till begreppet takt och 

fick förståelse för begreppet genom flera olika inlärningsmetoder som exempelvis gå, klappa 

och gunga i takt. I vår studie möter barnen flera typer av språk och sångsamlingen kan därför 

ses som metod för barns språklärande eftersom den visar på olika sätt att kommunicera på. 

Förutom det använder aktörerna det verbala och icke verbala språket i relation till varandra, 

vilket skulle kunna ge barnen en förståelse för ordens betydelse genom att rörelserna i vissa 

fall beskriver vad ordet innebär. 
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Metoddiskussion 

Resultatet av att använda videoobservation blev mycket bättre än vad vi från början hade 

tänkt. Vi har på så sätt kunnat gå tillbaka och granska den insamlade empirin flera gånger 

både under transkriberingen och i efter hand om det behövdes för att undersöka en situation 

som kanske var svår att tolka. Med hjälp av videoobservationerna kunde vi få ut en detaljerad 

text i transkriberingen som gjorde det lättare för oss vid analyseringen av vår empiri. 

Ljudet under videoinspelningen är lågt vid en del tillfällen vilket försvårade transkriberingen 

av de sekvenserna. Vi försökte transkribera så mycket som möjligt trots att ljudet från och till 

krånglade. Eftersom kameran står på ena sidan filten och aktörerna sitter på andra sidan kan 

vi heller inte se allt som sker precis vid filten, exempelvis går det inte att se hur barnen drar i 

snörena. Däremot är det inte relevant utifrån vår studie eftersom vi vill undersöka språkliga 

handlingar och det går att analysera då det som sägs tas upp av ljudinspelningen. 

Vi valde att göra studien på en förskola under ett tillfälle vilket gör att det inte är möjligt att 

generalisera resultatet, dessutom är det som sker kontextuellt bestämt och innebär att det vi 

kommit fram till i resultatet sker i just den kontext som studerats med de här aktörerna. 

Resultatet av att använda oss av ett bekvämlighetsurval gjorde att aktörerna inte verkade bry 

sig om att vi observerade dem utan vi uppfattade deras beteende som naturligt. Urvalet gjorde 

även att hela barngruppen inte deltog och av den anledningen kan vi inte undersöka om 

aktörerna får ta del av samma språkliga handlingar som när alla är samlade. 
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Egna reflektioner/ Slutsats 

Sångsamlingen som studerades kan ses som en gemensam aktivitet pedagogen bjuder in 

barnen till. Svensson (2012) tar upp att förskollärarna har ansvarar för att barnen ska få 

tillgång till språkliga lärandemiljöer, och att de barn som inte själva tar initiativ behöver 

förskollärare med kunskap som kan välja aktiviteter som stimulerar barns nyfikenhet på 

språket. Under sångsamlingen får barnen ta del av flera olika språkliga händelser då de 

använder språket på olika sätt. 

Något som vi kom fram till och som vi inte trodde sedan tidigare var att det blev 

kommunikation i form av samtal kring de djur, det vill säga artefakterna de fick fram, som till 

största del låg som fokus och inte själva sångerna. Den mer kompetenta andra personen 

kunde variera vilket kan göra att sångsamlingen kan ses som ett tillfälle där aktörerna genom 

samspel lär tillsammans med och av den personen med mer kunskap. 

Resultatet visar att i en sångsamling får barnen ta del av språkliga handlingar genom 

artefakterna i form av sånger och gosedjur, då de skapar samspel och kommunikation mellan 

aktörerna där de får använda både det verbala och icke verbala språket. Med fokus på språket 

blir sångerna en liten del av sångsamlingen och användandet av det verbala och icke verbala 

språket det centrala. 

Pedagoger som känner att de avstår från att genomföra sångsamlingar på grund av för lite 

kunskap om musik kan här få syn på att sången är en liten del av aktiviteten och 

kommunikation det som tar mest plats. En sångsamling kan användas till mer än att bara 

sjunga sånger om pedagogerna väljer att använda fysiska artefakter och utnyttja dem under 

samlingen.  

Det som är av betydelse för barns språklärande är inte baserat på pedagogers förmåga att 

kunna sjunga eller kunskap om musik utan deras förmåga att lyssna och kommunicera med 

barnen, vilket även Emmoth (2015) tar upp att pedagogerna i hennes studie ansåg vara 

betydelsefullt. Vi menar att det handlar om att erbjuda barn gemensamma aktiviteter och 

sångsamling är en aktivitet som skapar gemenskap och samspel. Förutom det handlar det om 

att använda artefakter för att utveckla sångsamlingen, då vårt resultat visar på att de skapar 

kommunikation och blir en del av aktiviteten istället för att bara representera sångerna. 

Dessutom behöver pedagogen tänka på att ställa frågor på rätt sätt för att involvera barnen 

och göra dem aktiva i samtalen, samt tänka på hur barnens svar tas tillvara på genom 

följdfrågor. Även barnen har en stor roll då resultatet visar på att det är dem som är aktiva i 

fråga-svar- kommunikationerna och pedagogen stöttar dem genom att lyssna och ställa 

frågor.  
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Förslag till vidare forskning 

Undersöka hur sångsamlingar kan variera på olika förskolor och vad pedagogerna har för 

syfte med dem. Dessutom undersöka hur musik i olika former används i förskolan och vad 

som skiljer de aktiviteterna från sångsamlingen med språket i fokus. Exempelvis undersöka 

vilka språkliga handlingar som sker under en sångsamling jämfört med en musikaktivitet där 

cd-spelare används.  

Avslutningsord 

Följ barnen och utveckla aktiviteten tillsammans, lär av varandra och se till att ha roligt. 
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Bilaga 1 

  

Till vårdnadshavare i förskolor som tar emot förskollärarstudenter 

Er förskola samarbetar med förskollärarprogrammet på Högskolan i Halmstad läsåret 

2014/2015, vilket innebär att studenter gör praktik i verksamheten och utför olika 

uppgifter kopplade till utbildningen. Studenterna behöver även ha möjlighet att 

genomföra dokumentation som syftar till att beskriva och diskutera verksamheten i 

förskolan och den kunskap som utvecklas. Dokumentationen kan komma att ske med 

hjälp av inspelade samtal, bilder eller videofilmning. Det insamlade materialet kommer 

att användas på ett sådant sätt att barn och pedagoger inte kan identifieras och kommer 

endast användas av studenten för utbildningsändamål. 

Läsåret inleds med att studenterna ska genomföra ett verksamhetsutvecklingsarbete 

tillsammans med förskolans pedagoger för att bidra till att öka pedagogiska kvaliteter 

och göra en ännu bättre verksamhet för ditt barn. Verksamhetsutvecklingsarbetet kan 

också bilda underlag för studenternas kommande examensarbete. Det som står i fokus 

är som nämnts tidigare att beskriva och diskutera verksamheten i förskolan och den 

kunskap som utvecklas. 

Om du har frågor angående detta får du gärna höra av dig till mig. För att studenterna 

skall kunna planera sina uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt 

ställningstagande. Ringa in JA eller NEJ nedan och skriv under. 

Vänliga hälsningar 

Marie-Helene Zimmerman Nilsson 

Utbildningsledare Förskollärarprogrammet 

Mail: marie-helene.zimmerman_nilsson@hh.se, tel 035 - 16 73 36 

  

Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

JA, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i aktiviteter som dokumenteras 

NEJ, jag ger inte tillstånd för mitt barn att delta i aktiviteter som dokumenteras 

  

Målsman för: ............................................................................................................................ 

  

 Datum och Målsmans namnteckning 

 

.......................................................................................................... ......................................... 
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Bilaga 2 

Till vårdnadshavare som har barn på NNs förskola 

Hej, 

Vi heter Emma Johansson och Rebecca Sundén och studerar till förskollärare på Högskolan i 

Halmstad. 

Nu håller vi på med vårt examensarbete som handlar om musik i förskolan. Examensarbetet 

kommer att innehålla en studie som vi planerar att genomföra på avdelningen NN. Syftet med 

studien är att observerar hur sångsamlingar kan gå till på förskolan samt hur det skulle kunna 

gynna barns språk. Vi har tänkt dokumentera observationerna med hjälp av videoinspelning 

samt fältanteckningar. Allt material som vi samlar in kommer förvaras så att obehöriga inte 

kan ta del av det. Det kommer också behandlas konfidentiellt på ett sådant sätt att 

utomstående inte ska kunna identifiera ert/era barn eller förskolan. Insamlat material kommer 

endast användas i utbildningssyfte och uppgifter/information kommer inte ges vidare. 

Om ni har frågor angående studien får ni gärna höra av er till oss eller våra handledare. 

 

Med vänliga hälsningar 

Emma Johansson och Rebecca Sundén 

Mail: emmarjohansson@hotmail.com eller rsunden91@gmail.com 

Telefon: 0722056621 

Våra handledare når ni genom uppgifterna nedan: 

Lotta Fritzdorf                          Jonnie Eriksson 

E- post: lotta.fritzdorf@hh.se               E- post: jonnie.eriksson@hh.se 

 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

JA, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i aktiviteter som dokumenteras 

NEJ, jag ger inte tillstånd för mitt barn att delta i aktiviteter som dokumenteras 

Målsman för: ................................................................................................................ ............ 

Datum och Målsmans namnteckning 

................................................................................................................................................... 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
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Emma Johansson

Rebecca Sundén


