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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att få ökad inblick i förskollärares kunskap kring sången och 

musikens betydelse för förskolebarns språkutveckling. Vi har undersökt på vilket sätt och varför 

förskollärare använder sång i undervisningen för att främja barns språkutveckling samt vilka 

val som ligger bakom de sånger som förskollärarna använder sig av i förskolans utbildning. 

 

Vår teoretiska ram utgår ifrån den sociokulturella teorin. Vi använde oss utav den 

sociokulturella teorin samt tidigare forskning när vi analyserade vårt resultat. 

 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod, vi har intervjuat fem verksamma förskollärare. Vi 

valde intervju som redskap för att vi ville få ökad inblick i förskollärares kunskap kring sångens 

och musikens betydelse för förskolebarns språkutveckling. 

 

Resultatet i vår studie visar att förskollärarna har skiftande kunskap om sångens betydelse för 

förskolebarns språkutveckling. De har övervägande lite utbildning inom området och den mesta 

kunskapen de besitter har de tillägnat sig genom sina yrkesverksamma år som förskollärare. 

Alla förskollärarna anser att sång gynnar barns språkutveckling, men framför allt används 

sångaktiviteten till att ha roligt och skapa en gemenskap. Resultatet i studien visar att de grundar 

sin kunskap om hur sång gynnar språkutveckling framförallt på beprövad erfarenhet.  
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INLEDNING  

Om du tillbringar en dag på en förskoleavdelning i Sverige kan vi nästan garantera att du får 

höra “Bä bä vita lamm”, “Blinka lilla stjärna” eller “Imse vimse spindel”.  Du kan även höra 

sånger från Babblarna, som är ett svenskt språkpedagogiskt material och vänder sig till barns 

tidiga språkutveckling. De lockar till en välkomnande, trygg, glädjerik verksamhet med sina 

färgglada och skojiga figurer. Sången är för många en naturlig mötesplats i förskolans 

utbildning.  

 

Barn idag har en ökad tillgång till sång och musik i jämförelse med för några decennier sedan. 

Sedan gjorde internet entré i samhället, vilket medförde att sång och musik gavs nya möjligheter 

att nyttjas och blev mer tillgängligt för alla. Omgivningen ramas in av sång och musik i affären, 

bilen, radion, tv ´n, dataspel, youtube och Spotify, tillgången och utbudet är oändligt! Jederlund 

(2011, ss. 232–233) framhäver den kraft som finns i sång och musik som påverkar barn och 

deras naturliga glädje, han menar att det är de viktigaste perspektiven för att använda sång och 

musik som språkutvecklande aktivitet i förskolan. Därtill kommer aspekten att vuxna och barn 

möts genom musik i känslor, kreativitet, gemenskap, samtal, skapande, språkliga processer, ny 

musik och sist men inte minst så skapas förutsättningar att skratta och ha roligt tillsammans.  

 

I förskolan förekommer sånger av olika karaktär, alltifrån djupt rotade sångskatter av till 

exempel Alice Tegnér och Jujja Wieslander till ny musik som till exempel Samir och Viktor. 

Sång och musik används dagligen både spontant och genom olika planerade aktiviteter i 

förskolan. Dessa aktiviteter kan vara rytmikpass, rörelsepass, sångsamling, traditionella och 

kulturella tidpunkter som påsk, lucia och jul. De används vid övergångar mellan olika 

aktiviteter, som aktivitets startare och avslutare samt bakgrundsmusik. Sång och musik bygger 

relationer, sociala band samt kulturell samhörighet, förklarar Jederlund (2011, ss. 51–53). 

Användningen av musik för att förmedla känslor och kunskap, är ett kommunikationssystem 

hos människan som började utvecklas för ca 200 000 år sedan, beskriver Jederlund. 

 

Våra tankar och nyfikenhet kring ämnet har ökat successivt under våra studier till förskollärare. 

Genom vår arbetslivserfarenhet inom förskolan har vi uppmärksammat att de sånger som 

används, sällan har ett tydligt syfte och mål. Exempelvis har sångerna inte synliggjorts i 

verksamhetens planering, genomförande, dokumentation och reflektion, trots att sång 

förekommer återkommande i förskolans utbildning. Enligt Läroplan för förskolan (Lpfö 18 

2018, ss. 7,11) ska barnens erfarenheter och intresse uppmuntras. De ska ges förutsättningar att 

utveckla sin egna kulturella identitet, våra traditionella sångskatter, samt kunskap om och 

intresse för olika kulturer. Förskolläraren ska ansvara för att varje barn utmanas och stimuleras 

i sin utveckling av språk och kommunikation. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att 

utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt deras förmåga att uttrycka och kommunicera 

upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som rörelse, sång och musik (Lpfö 

18 2018, ss. 7,11). 

 

Vårt intresse för hur sången kan påverka barns språkutveckling väcktes av Ehrlins (2012, s. 

168) tankar om vidare forskning, som hon presenterar i sin studie Att lära av och med varandra, 
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en etnografisk studie om musik i förskolan i en flerspråkig miljö. I slutdiskussionen nämner 

Ehrlin bland annat hur hennes studie även kan ha fångat vad som verkar språkstimulerande i 

musikundervisningen.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att få ökad inblick i förskollärares kunskap kring sångens och 

musikens betydelse för förskolebarns språkutveckling. 

 

Frågeställningar 

 

På vilket sätt förskollärare använder sång i undervisningen för att 

främja barns språkutveckling i förskolan? 

 

Varför använder förskollärare sång i förskolans utbildning? 

  

Vilka val ligger bakom de sånger som förskollärarna använder sig av i 

förskolans utbildning?  
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Begreppsdefinition 

Vi har valt att i detta stycke beskriva några viktiga begrepp utifrån vår synvinkel att se och tolka 

dem. De beskrivs för att ge läsaren en större förståelse för vår undersökning. 

Sångaktivitet 

Med sångaktivitet menar vi alla stunder där sång och musik förekommer. Vi menar då 

kombinationen mellan sången och musiken och inte den instrumentella musiken. En sådan 

aktivitet kan vara en planerad samling där förskolläraren samlar några barn eller alla barn på 

förskoleavdelningen alternativt hela förskolan för att sjunga tillsammans. Det kan vara en 

aktivitet som uppstår spontant och förskolläraren tar vara på initiativet och sjunger med barnen.  

Planering 

I begreppet planering ingår förskollärarens syfte, genomförande och reflektion på 

undervisningsaktiviteter. 

Förskollärare 

Vi undersöker specifikt förskollärare och vill förtydliga att texten innefattar endast förskollärare 

och inte all personal i förskolan. Personal i förskolan benämns ofta som pedagog och det kan 

alla vara oavsett vilken utbildning de har, men alla kan inte vara förskollärare. Det krävs en 

lärarexamen och legitimation för att få kalla sig förskollärare. Skolverket förklarar i Lpfö 18 

(2018, s. 7) att undervisningen i förskolan ska vara både planerad och spontan men att det är 

förskolläraren som ansvarar för det pedagogiska innehållet i undervisningen.  

Barns deltagande 

För oss innebär att delta i sången inte bara att sjunga verbalt. För oss betyder det även att barn 

är delaktiga när de följer med med ögonen, lyssnar, använder kroppsspråk, ljudar eller nynnar. 

Artefakter 

En artefakt i sångaktiviteten kan vara ett sångkort, ett kort med text och bild som förtydligar 

sångens innehåll. Det kan också vara ett konkret föremål som står för den väsentliga innebörden 

av sången.  

 

 

 

  



 

4 

 

BAKGRUND 
Under denna rubrik behandlas aktuell och tidigare forskning samt teoretiska begrepp som är 

relevanta för vår studie.  

Teori i tidigare forskning 

Ehrlin (2012, s. 144) och Kultti (2013, s. 1965) hänvisar båda till Vygotskijs begrepp i sina 

studier, den närmaste utvecklingszonen, vilket innebär att barn lär och utvecklas i samspel med 

stöd av vuxna och andra barn. De förklarar att när barn i sångaktiviteten observerar, lyssnar på 

andra barn och pedagoger, skapas möjligheter till deltagande och engagemang. Barn 

uppmuntras att imitera och repetera rörelser efter lärarens initiativ för att förstärka olika begrepp 

i sången. Kultti (2013, ss. 1960, 1965) påvisar det positiva i när olika artefakter används för att 

förtydliga sångens innehåll, berika upplevelsen samt skapa en gemensam förståelse genom 

sången. Språkutvecklingen gynnas när olika begrepp i sången förtydligas med stöd av artefakter 

och förskolläraren förklarar begreppen för barnen. En pedagogisk planerad sångaktivitet med 

ett tydligt språkutvecklande mål innebär att förskollärarna uppmuntrar barn att delta samt 

förtydligar sångtexterna (Kultti 2013, s. 1963). 

Sångaktiviteter i förskolan 

Kultti (2013, ss. 1955, 1960–1961, 1966) har beskrivit hur sångaktiviteter förekommer och kan 

stödja flerspråkiga barns språkutveckling. Utifrån observationer av de yngsta barnen på 8 olika 

förskolor visar resultatet att förskollärarna använde sig av olika artefakter och gester, relaterade 

till ord och begrepp i sången. Barnen gavs återkommande möjligheter att delta i aktiviteterna 

både genom fysiska och verbala handlingar. Förskolläraren leder sångaktiviteterna och 

uppmuntrar barnen till deltagande. Barnen observerar och lyssnar på läraren och de andra 

barnen i gruppen. Kultti beskriver hur pedagogen kan bredda och öka barnens deltagande 

genom att observera det som barnen visar intresse för, se till barnets perspektiv och göra det 

meningsfullt för dem. Innehållet och planeringen av sångaktiviteten är pedagogiskt viktig av 

den orsaken att pedagogen tydligt kan ta hänsyn till barnens språkliga kompetenser och tidigare 

erfarenheter för att kunna stödja språkutvecklingen vidare. I en annan artikel beskriver Kultti 

(2012, s. 167) att sångaktiviteten erbjuder barn ett betryggande sammanhang på grund av att 

aktiviteten följer ett återkommande mönster. I sångaktiviteterna ges barnen stort utrymme att 

delta efter sin egen förmåga och förutsättning, deras individuella språkliga färdigheter hindrar 

inte dem att delta. Även Ehrlin (2012, ss. 158–160) redogör för hur musikförskolorna lägger 

stor vikt vid att skapa möjligheter för barn att delta i gemensamma sångaktiviteter, där skapas 

förutsättningar för barn till socialt och kommunikativt samspel. Förskollärarna beskriver ett 

målinriktat arbetssätt med musikaktiviteterna och dess betydelse för språkutvecklingen. 

 

Kultti (2013, s. 1963, 1965–1966) beskriver att sången erbjuder barn många olika språkliga 

möjligheter där förskolläraren guidar dem genom sångtexten. Förskolläraren kombinerar sånger 

med samtal och förklaringar, dessa samtal fokuserar på ordförståelse och texternas innehåll. 

Sångaktiviteterna stödjer den språkliga utvecklingen genom att gester, ord på svenska och olika 

artefakter som är kopplade till sångernas innehåll används. Artefakterna ses som en viktig del i 

aktiviteten. Förskollärarna använder sångkort som en utgångspunkt i sångaktiviteterna, bilderna 
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på korten representerar olika sånger. Strukturen på sångaktiviteten skapar möjligheter för barn 

att göra saker tillsammans, barns deltagande baseras eller förutsätter inte verbal delaktighet. 

Barn ges individuella förutsättningar till deltagande, till exempel visuellt deltagande, upprepa 

och härma rörelser eller genom språkliga handlingar som att använda språket efter egen 

förmåga.  

 

Adu och Frimpong (2018, ss. 183, 186) beskriver i deras studie att sångaktiviteter är ett bra sätt 

att undervisa barn och väcka intresse för ett ämne. Deras resultat visar att sångaktiviteter är väl 

implementerade i förskolans sätt att undervisa och de anser inte att den kan ersättas med någon 

annan aktivitet. De redogör för att barnen blir aktiva, förväntansfulla och nyfikna när nya sånger 

introduceras. Användningen av sånger hjälper barn att ha roligt medan de lär sig. Vidare 

beskriver de att när förskollärare uppmuntrar barn att vara delaktiga och aktiva i sången bidrar 

det till att språkutvecklingen gynnas och undervisningen blir effektivare. 

 

Holmberg (2012, ss. 12–13) redogör för i sin studie att nvändning av olika musikaktiviteter i 

förskolan har en lång historia inom svensk förskoleverksamhet. Musikens innehåll och form 

har varierat över tid, mellan forskare och mellan förskolor. Att sjunga, spela på instrument och 

utöva rytmik är de tre huvudsakliga aktiviteterna som presenteras i studien. Barn mellan tre och 

fem år, på tre olika förskolor, observerades under fem månader för att kartlägga hur olika 

musikhändelser uppstår. Det presenteras att det finns olika tankesätt från förskollärarna kring 

undervisning i sångaktiviteten, vilket innebär att det skapas olika förutsättningar för lärande. 

Pedagogen skapar aktiviteter utifrån reproducerande karaktär, där barn erbjuds att lyssna på 

färdigskapad sång och musik. Ett annat lärande erbjuds när pedagogen tillhandahåller olika 

redskap där barn skapar rytmer och ljud, vilket leder till en undersökande samt skapande 

undervisning. Det finns två olika anledningar till att använda rörelser till sångerna, förklarar 

Holmberg (2010, s. 9). Det belyser antingen ord eller händelser i texten eller förstärker de 

musikens uttryck. I förskolans sångaktiviteter handlar det oftast om att synliggöra begrepp och 

konkret påvisa illustrationer av sångens innehåll. Musiken och sångerna som förekommer i 

förskolan är oftast av den traditionella sångskatt som till exempel Alice Tegnérs sånger, menar 

Holmberg (2012, ss. 12–13). Innehållet samt begrepp i hennes sångtexter är av ålderdomlig 

karaktär, å andra sidan kan de ses som svensk tradition. Vidare beskrivs dilemmat med att nyare 

musik verkar ha svårt att ta sig in på förskolan. Detta trots tillgången och det stora utbudet av 

sång och musik som idag är oändligt genom det mediala samhället vi lever i. Populärmusiken 

framkommer inte i hennes studier, hon beskriver att det kan bero på pedagogernas olika sätt att 

se på barns möjligheter till inflytande i förskolan. I sällsynta fall tar sig ny musik in på förskolan 

men då oftast på barns initiativ (Holmberg 2012, s. 12). 

Musikprofilerad förskola 

I en studie genomförd av Ehrlin (2012, ss. 15, 157) presenteras hur två förskolor med musik 

som profil, och en som är Reggio Emilia-inspirerad, använder musik samt vilket utrymme den 

får i förskolan. De två förskolorna som profilerar sig med musikprofil har fokus på att använda 

instrument att spela på samt sång som språkutvecklande aktivitet. Den tredje förskolan arbetar 

språkutvecklande genom kommunikation och dialog, den används i studien som en 

jämförelseförskola. Förskolorna i studien har övergripande flerspråkiga barn och de har stort 
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fokus på barns språkutveckling. I musikförskolorna ges pedagogerna stort stöd av sina 

förskolechefer och annan drivande personal som är förebilder genom att i handling och ord 

uppmuntra till användning av musikaktiviteter som språkutvecklande arbetsmetod. Det 

pedagogiska arbetet i musikförskolorna har sång och musik som redskap för att skapa språklig 

och social delaktighet förklarar Ehrlin (2012, ss. 154, 158). Hon lyfter fram att personalen på 

musikförskolorna återkommande reflekterar över vad som lockar barnen till deltagande i 

sångaktiviteten, vilka sånger som barn upplever meningsfulla samt när, var och hur 

undervisningen genomförs. Pedagogerna i musikförskolorna har erbjudits musikalisk 

pedagogisk kompetensutveckling, vilket gett dem kunskap samt självförtroende att leda barn i 

sång och instrumentundervisning.  

 

Ehrlin (2012, s. 115, 144) beskriver att musikförskolorna enligt verksamhetsplanen dagligen 

ska erbjuda återkommande aktiviteter vars syfte är att öka barns språkliga och sociala 

delaktighet. Aktiviteten ska bland annat innehålla sång, samtal och spel på instrument. Lika 

viktigt är att aktiviteten skapar känslan av glädje och gemenskap för barnen. Ett väsentligt 

resultat som framkom i studien var att rörelse och rytm ger barn verktyg att ”skapa språk”,  

språkrytm har stor betydelse för barns förmåga att tala. Det framgår också att språkinlärning 

blir enklare och roligare då musik skapar gemenskap och gör det lustfyllt för barn (Ehrlin 2012, 

ss. 91, 109). 

Flerspråkiga barn i sångaktiviteter  

En studie som har syftet att synliggöra aktiviteter i förskolan för flerspråkiga barns deltagande 

och lärande beskrivs av Kultti (2012, ss. 167–173). Studien påvisar vilka möjligheter de yngsta 

flerspråkiga barnen ges till kommunikation och språklig utveckling i förskolan. Hon har 

studerat 10 barn vilkas vårdnadshavare talar ett eller flera språk, förutom svenska i hemmet. 

Observationerna visade att olika aktiviteter, där sångsamlingen var ett exempel, gav 

flerspråkiga barn ett sammanhang. Detta genom att aktiviteterna sker dagligen och regelbundet 

i ett återkommande mönster, vilket ger barn trygghet och de vågar delta när de vet hur 

aktiviteten genomförs. Kultti redogör för hur svensk förskola och dess pedagogiska tradition 

har betydelse för barns möjlighet till kommunikativ och språklig utveckling. Barn ges 

förutsättningar att delta, uppleva och skapa gemensamma erfarenheter genom olika 

sångaktiviteter. Pedagogerna är aktiva och använder gester samt bilder i sångaktiviteterna. 

Pedagogerna kräver inte att barn deltar verbalt, att observera eller följa med med gester anses 

som tillräckligt. Barn ges möjlighet att delta i aktiviteterna på olika villkor, utifrån deras 

förmåga, vilket Kultti beskriver är av stor betydelse för barns språkutveckling. Det handlar om 

att alla barn blir delaktiga, oavsett vilket språk eller språkkunskap de har. Kultti (2012, s. 146) 

beskriver hur lärare stöttar barn i deras lärande av nya ord genom att välja sånger medvetet. 

Nytillkomna sånger innehåller nya och ovanliga ord att utmana barns språkutveckling med, 

orden förklaras bland annat genom att använda synonymer. 

 

Kultti (2012, ss. 167–169) redogör för att vart femte barn i svensk förskola idag har ett annat 

modersmål än svenska. Hon beskriver hur upplägget med sångaktiviteter där pedagogerna 

deltar tillsammans med barnen och förstärker ord med gester, ökar barns förutsättningar att lära 

sig det svenska språket.  
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Gemensamma aktiviteter som sångaktiviteter ger möjlighet att höra, imitera och upprepa ord 

och meningar vilket är språkutvecklande för alla barn. 

Sångens språkutvecklande egenskaper  

Schön, Boyer, Moreno, Besson, Peretz och Kolinsky (2008, ss. 975, 982) beskriver egenskaper 

i sången som främjar språkutveckling. Genom att studera och jämföra språkutveckling baserat 

på användning av talsekvenser ställt mot sångsekvenser, bekräftades deras hypotes att lärandet 

förenklas avsevärt genom användningen av sångsekvenser. Deras hypotes beskrivs utifrån tre 

olika aspekter av hur sång kan bidra till språkutveckling. Den första gör gällande att de 

känslomässiga och entusiastiska egenskaperna i sånger fångar barns uppmärksamhet. Den 

andra lyfter fram hur den fonologiska uppfattningsförmågan förbättras genom sång. Den tredje 

förklarar hur strukturen i melodin och sången gynnar inlärningsförmågan tack vare musikens 

upprepande karaktär. I den första inlärningsfasen av ett språk där barn behöver lära sig urskilja 

ord ur meningar får de nytta av de egenskaper och strukturer som finns hos musiken och sången. 

Musiken främjar förmågan att förstå ordgränser samt urskilja ord ur sångtexter. Barnsånger och 

vaggvisor har därför inte bara ett känslomässigt syfte utan de bidrar också till språkutveckling 

genom att strukturen är enkel och upprepande. Deras resultat visar tydligt att användningen av 

sång som ett språkutvecklande lärande är optimalt när både emotionellt, engagerande och 

språkliga funktioner är uppfyllda betonar Schön, Boyer, Moreno, Besson, Peretz och Kolinsky 

(2008, s. 976). 

 

Barn har mycket lättare att memorera en sångtext än poesi eller annat textstycke förklarar 

Wassink (2011, s. 10–12). Det finns särskilda egenskaper i sångtexter som gör att barn lär sig 

dem lättare och lägger dem på minnet. Ofta har de ett mönster av rim och stavelserna i texten 

följer en melodi. Meningarna i sångtexterna är ofta uppdelade i kortare stycken eller fraser som 

upprepas, genom att de återkommer i rytmisk struktur lärs de in lättare. Många sångtexter är 

också väldigt roliga för barnen, det lockar och engagerar dem till deltagande i sångaktiviteterna. 

Wassink beskriver vidare att det är av vikt att vara en sjungande modell. Barn bryr sig inte om 

du inte har en sångröst, de kommer inte sjunga om du inte gör det. Liknande resonemang 

beskriver Adu och Frimpong (2018, ss. 182–183), att använda sång i undervisningen hjälper 

barn att ha roligt medan de lär sig.  Deras studie visar att när läraren använder sång i 

undervisningen blir barnen intresserade, engagerade samt aktiva. Barns agerande visar om de 

tycker sången är meningsfull och rolig. Vidare redogör de för att förskollärare genom att 

uppmuntra barnen vara aktiva i sånger och delaktiga i deras inlärningsmiljö görs 

undervisningen effektivare.  

 

Genom musik och sång får barnen lärdom om språkliga mönster som språkljud, språkrytm och 

meningsbyggnad beskriver Ehrlin (2012, s. 159). Hon redogör för hur begreppsförståelsen ökar 

när ord och meningar illustreras med rörelser och bilder till sången, samt att begreppen placeras 

i ett sammanhang. För att begrepp och ord ska få en mening behöver de förstärkas och förklaras, 

det gynnar därför språkutvecklingen att sjunga och samtala om sångtexter. Liknande 

resonemang för Kultti (2013, s. 1962) i sin studie om vikten av kommunikativ vägledning för 

att skapa ett begripligt innehåll i sångtexten för barn. 
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Hur sång används i fyra förskole-centra i Gomoa East-distriktet i centrala Ghana, beskriver Adu 

och Frimpong (2018, s. 182). Vilka egenskaper som finns i de olika sånger som erbjuds på 

förskolan, har i detalj studerats genom en fallstudie. Resultatet visar att många sånger har ett 

innehåll som gör dem intressanta för barn att lyssna på och naturligt riktar de sin 

uppmärksamhet mot dem. Ytterligare redogörs att undervisa genom sång och dess rytm även 

gynnar barns förutsättningar att lära sig läsa. Barn bygger på sitt ordförråd och ordförståelse 

genom användandet av sång, vilket gynnar dem när de vid senare tidpunkt ska lära sig läsa.  

Språklig förebild 

Wassink (2011, s. 12) beskriver hur viktigt det är för honom att i hans lärarroll vara en språklig 

förebild. Han använder sång i sin undervisning som föredöme och menar att barn inte bryr sig 

om din sångröst, barn kommer inte sjunga om inte du gör det. Wassink beskriver att han 

använder sång lika mycket som böcker för att undervisa språk, det för att sångtexter ofta har en 

rik tillgång till begrepp, ord och språk. Sång lockar även fler barn till delaktighet då han väljer 

sånger som barnen gillar. Kultti (2012, s. 146) ser i sin studie hur entusiastiskt och tydligt lärare 

visar sitt engagemang i sångaktiviteten. Läraren utstrålar glädje, skrattar och uppmuntrar 

barnen, den positiva inställningen till aktiviteten lockar till deltagande. 

Sång som kulturbärare 

Förskoletraditionen för musikaktiviteter har varit att skapa gemenskap och glädje, de har inte 

haft som mål att skapa musik eller fokuserat på innehållet i musiken beskriver Holmberg (2012, 

ss. 1–2). Hon beskriver att historiskt sett har musik alltid mer eller mindre ingått i förskolans 

verksamhet. Lärarnas uppdrag idag är att erbjuda redskap och material att producera rytmer och 

ljud med. Holmberg (2012, s. 6) förklarar att meningen med de olika sånger som används i olika 

sångaktiviteter är traditionsburna, har som syfte att markera övergång mellan olika aktiviteter 

eller till att skapa gemenskap. Tillika beskriver Kultti (2013, s. 1960) hur sångaktiviteten nästan 

aldrig har tydliga språkutvecklande lärandemål, syftet med sångaktiviteterna har oftast som mål 

att skapa gemenskap, fördriva tiden och ha roligt. Holmberg (2012, s. 6) lyfter fram att alla 

förskolor i hennes studie i stort sett sjunger samma luciasånger, exakt som traditionen 

föreskriver. Dessa sånger är endast av reproducerande karaktär med traditionellt syfte att bjuda 

in vårdnadshavare att lyssna på. Kultti (2013, s. 1965–1966) redogör för liknande resonemang 

i sin forskning att kultur och traditioner i det svenska samhället synliggörs och redovisas genom 

sångaktiviteterna i förskolans planerade verksamhet. Hon beskriver tillika en sådan tradition 

som till exempel jul då speciella julsånger lärs ut till barnen. 

TEORETISK RAM 
Den sociokulturella teorins grundare är den ryske psykologen Lev S. Vygotskij (1896–1934). 

Han menar att människor är sociala varelser, vårt samspel mellan varandra och kollektivet är 

utgångspunkt i teorin. Han menar att utan en social kommunikation sker ingen utveckling av 

språket (Vygotskij 2001, ss. 10, 207, 333). Han beskriver hur ordets betydelse sprids och 

överförs till barnet genom det språkliga umgänget, när barnet omges av människor där ordets 

betydelse är förutbestämt och konstant. Språkinlärning i förskolan har ofta som utgångspunkt 

att barn imiterar och följer det som på olika sätt presenteras i undervisningen, som till exempel 
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olika sånger. Barn ges möjlighet att lära genom att samarbeta och handledas, det som Vygotskij 

beskriver som den närmaste utvecklingszonen.  

 

Centralt för det sociokulturella perspektivets syn på lärande och utveckling är den 

kommunikativa processen, förklarar Säljö (2010, ss. 34–37, 76). Han beskriver att genom 

språket har vi förutsättningar att dela erfarenheter och sprida kunskap vidare. Människan 

utvecklar och skapar språkliga och fysiska redskap, dessa redskap används i vardagen för att 

lösa problem och samspela i sociala kontexter. Pedagoger förtydligar språket genom att 

använda dessa konkreta saker/ bilder/ artefakter för att hjälpa barnet att tillägna sig förståelsen 

av ordet. Han förklarar att den mest betydelsefulla miljön att lära sig i är genom det vardagliga 

samspelet och den naturliga konversationen. Där utvecklas människan till sociala individer, 

tillägnar sig kunskaper kring samtal, uppfattar andras budskap och bidrar med egna 

uppfattningar. Detta är sociokulturella färdigheter som utvecklas till att kunna ta andra 

människors perspektiv och bli en social kompetent aktör.  

Samspel och kommunikation 

Säljö (2010, s. 18, 36–37) beskriver hur viktigt samspelet mellan gruppen och den enskilde 

individen är i det sociokulturella perspektivet. Vidare beskrivs att lärandet och utvecklingen i 

det sociokulturella perspektivet har att göra med hur vi människor tillgodogör oss färdigheter, 

tillägnar oss kunskaper och förståelser genom kommunikation och skapande i olika kulturella 

sammanhang. Genom att kommunicera blir barnet delgiven färdigheter och kunskaper. När 

barnet hör vad andra samtalar om och hur andra upplever omvärlden, blir de medvetna och 

uppmärksamma om vad som är värdefullt och intressant. Människan är en kommunikativ 

varelse som är född att samspela med andra (Trevarthn 1992 se Säljö 2010, s. 36). 

Närmaste utvecklingszonen 

Vygotskij (2001, ss. 206, 332–333) redogör för det grundläggande faktum att utveckling sker 

genom imitation. Genom att barn samspelar med de som kan och vet mer, höjer sig barn till en 

högre intellektuell nivå. Barn kan genom samspel förflytta sig från sin tidigare kunskap, till att 

erövra och tillägna sig nytt genom att imitera. Vygotskij kallar detta för den närmaste 

utvecklingszonen. Vidare beskriver Vygotskij hur barnet lär och utvecklas när det omges av 

vuxna och andra barn som har mer kunskap samt där ordets innebörd är konstant och har sin 

bestämda betydelse, då förs deras kunskap vidare till barnet. Han beskriver vidare hur barnet 

får den språkliga förståelsen av den vuxna när barnet ges ordets betydelse, barnet väljer inte 

själv vad ordet betyder utan tillägnas den kunskapen av någon som kan och vet mer än sig själv. 

 

Med andra ord är det så att det som barnet idag kan göra i samarbete 

kommer det imorgon att kunna göra självständigt.  

(Vygotskij 1934, s. 333) 

 

Vidare redogör han för att barnet bara kan lära sådant som det redan har förmågan att lära sig. 

Det vill säga att det finns förutsättningar att lära barn ny kunskap som finns på nästa nivå i 

utvecklingen. Lärandet utgår från barns befintliga kunskap och sedan ges dem möjlighet att 

imitera och handledas mot det som barnet är mogen för att lära sig. Säljö (2010, ss. 119–124) 
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förklarar denna modell av kunskapsutveckling som området mellan vad barn klarar av själv och 

utan stöd, mot vad barn kan klara av med hjälp av en kompis eller vuxen. Samt hur de i 

interaktion med andra människor, och med hjälp av kunskap de redan besitter, har potential att 

tillägna sig ny kunskap.  

Mediering 

Begreppet innebär det samspel som ständigt sker mellan oss människor och de kulturella 

redskap som vi använder för att kunna förstå, tolka och agera med vår omvärld. Det finns 

språkliga redskap som symboler och tecken, siffror, bokstäver, mått och olika enheter. Det finns 

även fysiska redskap, som precis som de språkliga är av stor vikt när vi tolkar och interagerar 

med vår omvärld, som en iPad, hastighetsmätare eller hammare. Dessa redskap har formats 

genom historien och har utvecklats olika i olika delar av världen, ofta för att förenkla vardagen, 

beskriver Säljö (2010, ss. 20–21). Vidare menar han att sättet vi tillägnar oss dessa redskap, för 

att agera och tänka i vår kulturella omgivning, är hur vi lär oss i ett sociokulturellt sammanhang. 

Artefakter 

Smidt (2010, s. 57) beskriver en artefakt som ett objekt skapat av människan. Vidare förklarar 

hon att barn har stor nytta av att använda olika artefakter i deras lärande. Säljö (2010, ss. 74–

76, 234-235) redogör att det finns tusentals olika artefakter och att de även fungerar som 

tankestöttor. Han beskriver dessa redskap som centrala i utveckling och lärande i ett 

sociokulturellt perspektiv. Utan dem vore det besvärligt att vara delaktig i sociala sammanhang. 

Ett sådant redskap kan vara en förtydligande bild eller en muntlig förklaring av en annan mer 

kunnig människa.   

Internalisering 

Vygotskij (2001, s. 206) menar att barn behöver ges möjligheter att anamma och själva utveckla 

betydelsen hos ord för att förvandla sina nya lärdomar till att behärska det som sin egen 

kunskap. För att det ska ske behöver barnet omforma och vidga ordets innebörd till andra 

konkreta situationer och upplevelser. Säljö (2010, s. 106) beskriver att termen förklarar hur vi 

lär oss begrepp och ord, att penna heter penna och att det är skillnad på sandal och sko. Han 

beskriver att vi lär oss detta genom att fånga upp dessa begrepp i den miljö som vi befinner oss 

i. Vidare redogör han för att lärande handlar om vilka erfarenheter vi möter samt förmågan att 

ta med sig dessa handlingar, mönster, tolkningar och innebörder till andra sammanhang. 

Svensson (2009, s. 36) tar också upp Vygotskijs centrala begrepp internalisering som en del av 

barns språkutveckling. Hon beskriver att för en internalisering av kunskap ska ske behöver barn 

aktivt bearbeta ny kunskap, för att sen endast kunna tänka via språket. Smidt (2010, s. 53) 

förklarar att för Vygotskij är internalisering och minne samma sak, det är en tänkande förmåga 

som vi använder när vi plockar fram något som vi upplevt.   



 

11 

 

METOD 
Studien utgår från en kvalitativ metod. Kihlström (2007, s. 228) menar att val av metod måste 

anpassas så syftet i studien besvaras. En kvalitativ undersökning innebär att få en djupare 

förståelse för ett visst fenomen i en situation, för att kunna urskilja nya aspekter förklarar Lantz 

(2013, s. 135). Intervju som redskap har använts då avsikten är att få ökad inblick i 

förskollärares kunskap kring sångens och musikens betydelse för förskolebarns 

språkutveckling. I följande avsnitt beskrivs metoden intervju som redskap, urval av 

förskollärare, tillförlitlighet och kvalitét, genomförande av studien, forskningsetik, samt analys. 

Intervju som redskap  

Studien genomförs med hjälp utav kvalitativa intervjuer, för att få ökad inblick i förskollärares 

kunskap kring sångens och musikens betydelse för förskolebarns språkutveckling. Enligt 

Kihlström (2007, s.48) kan kvalitativ intervju liknas vid ett samtal men med utav oss intervjuare 

en förutbestämd riktning. I en kvalitativ intervju ger respondenten svar på sina föreställningar, 

kunskaper och erfarenheter kring ämnet. Trost (2010, s. 25) belyser att en kvalitativ intervju 

kännetecknas av raka och enkla frågor som ger innehållsrika svar och ett rikt material att 

bearbeta. Kihlström (2007, ss. 48–49) förklarar att respondenterna tänker och har olika 

kunskaper i bagaget och det är dem som kan framkomma genom intervjuer om frågorna ställs 

så de får svara utifrån sin erfarenhet. Hon redogör vidare för att om respondenten får berätta 

om egna upplevelser blir svaren troligen mer äkta. Trost (2010, s. 53) förklarar den kvalitativa 

intervjun som ett redskap när intervjuaren vill förstå respondentens sätt att agera och tänka kring 

ett visst område.  

 

Intervjuformen som användes var av halvstrukturerad karaktär, vilket Lantz (2013, ss. 44–45) 

förklarar som frågor med ett i förväg bestämt ämne men utan några färdiga svarsalternativ. Det 

är intervjuaren som bestämmer ämnet och åt vilket håll respondentens svar riktas. Intervjuaren 

ber respondenten redogöra för deras kunskap och erfarenhet de har kring ämnet. Det är således 

intervjuarens förförståelse och teoretiska kunskap som lägger grunden för de strukturerade 

frågornas karaktär. Frågorna som används är så kallade öppna frågor, det vill säga inga frågor 

som kan besvaras med ett ja eller nej. Kihlström (2007, s. 53) förklarar att när frågorna ställs 

enligt öppen karaktär, berättar respondenterna utifrån erfarenhet vilket förhindrar att de 

besvaras med ja eller nej. 

 

Det kan enligt Trost (2010, ss. 66–67) vara positivt att intervjua parvis då förståelsen och 

informationsmängden blir vidare och djupare i förhållande till om endast en skulle genomföra 

den. Det kan emellertid uppstå svårigheter av den orsaken att den intervjuade respondenten kan 

känna sig i underläge.  

 

Inledningsvis ställs några uppvärmningsfrågor, namn, arbetsplats och utbildningsår. Dessa 

frågor som är personligt kopplade är enkla att svara på förklarar Lantz (2013, s. 73). De skapar 

ett behagligt och bekvämt klimat mellan intervjuare och respondent, hon beskriver vidare att en 

välplanerad inledande struktur på intervjun medför att intervjun blir mer avspänd. Enligt 
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Kihlström (2007, s. 52) är det ett bra sätt att inleda intervjun för att sedan informera vidare om 

upplägget i intervjun.  

Urval 

Nedanför beskrivs vilket urval som gjorts och varför. Studien innefattar fem intervjuade 

förskollärare från tre olika förskolor i södra Sverige. Enligt Trost (2010, s. 143) bör urvalet 

begränsas till ett mindre antal intervjuer, fyra till åtta stycken är att rekommendera. Han 

förklarar att insamlad data måste kunna hanteras, materialet måste vara överskådligt och ge 

möjlighet att se likheter och olikheter. Det finns en variation på hur länge förskollärarna i vår 

studie arbetat inom yrket, vilket innebär att de har olika lång erfarenhet och deras utbildning 

har sett olika ut. Någon har arbetat på samma enhet och någon har bytt arbetsplats under sin 

karriär. Förskollärarna har under sina år som verksamma mött många olika grupper av barn och 

kollegor. Förskollärarna har alla erfarenhet av att använda sång i sina verksamheter. Vi har valt 

att benämna förskollärarna för siffrorna ett till fem. Trost (2010, s. 137) förklarar att vid 

kvalitativa intervjuer bör man sträva efter en variation av respondenter, de ska inte vara för lika, 

men inte för extrema heller. Han beskriver det som ett urval inom en heterogen ram, vår 

heterogena ram består av yrkesverksamma förskollärare. 

 

Förskollärare 1-yrkesverksam som förskollärare i 5 år 

Förskollärare 2-yrkesverksam som förskollärare i 20 år 

Förskollärare 3-yrkesverksam som förskollärare i 24 år 

Förskollärare 4-yrkesverksam som förskollärare i 35 år 

Förskollärare 5-yrkesverksam som förskollärare i 5,5 år 

 

Kihlström (2007, s. 49) förklarar att i kvalitativa intervjuer behöver förskollärarna kunna berätta 

om sin egen erfarenhet och kunskap inom området. Dessutom blir svaren mer tillförlitliga om 

respondenten kan berätta om något de själva varit med om. Om svaren grundar sig på egen 

upplevelse är det troligtvis inte endast en synpunkt eller åsikt som respondenten har, utan en 

beprövad erfarenhet och etablerad kunskap. 

Genomförande 

Inledningsvis började vi med att söka efter tidigare forskning och ytterligare litteratur kring 

ämnet. Enligt Lantz (2013, s. 29–31, 64) behöver de som intervjuar ta stöd av och mot bakgrund 

i tidigare forskning och teorier. Hon redogör vidare att desto större kunskap och förförståelse 

intervjuaren har inom området, desto lättare är det att ställa bra frågor. Att ta reda på vilka 

kunskaper som finns och hur tidigare forskning har påverkat kunskapsutvecklingen ger stor 

nytta i kommande studier förklarar Lantz. Tidigare forskning söktes och hittades i databasen 

Primo genom biblioteket på Högskolan i Borås. Artiklarna skrevs ut och engelska texter 

översattes för att lättare kunna förstås. 

Forskningsetik 

När studier som berör människor genomförs är det av största vikt att hänsyn tas till olika etiska 

krav och förhållningssätt. I Vetenskapsrådets skrift om God forskningssed (2017, ss. 12–13) 

går det att läsa om dessa förhållningssätt och att en av de viktigaste delarna av forskningsetiken 
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handlar om personerna som medverkar i forskningen och hur de ska skyddas mot kränkningar. 

Det förklaras att när god kvalitativ forskning utförs är det av vikt att skydda de personer som 

deltar. Vilket även Löfdahl (2014, s. 36) hävdar när hon skriver att den viktigaste av principerna 

är att informera om studien samt att få de medverkandes samtycke. Både i God forskningssed 

(2017, ss. 13–14) och i Löfdahl (2014, s. 36) går det utläsa vikten av undersökningens 

genomförande, både innan, under och efter. 

 

Innan studien börjar ska information om den, samt dess syfte ges till respondenterna som enligt 

God forskningssed (2017, s. 26) även ska ge sitt skriftliga samtycke till att delta i studien. Både 

Löfdahl (2014, s. 36) och God forskningssed (2017, s. 16) definierar detta som ett informerat 

samtycke, vilket kan förklaras med att respondenterna har fått information och gett samtycke 

om att delta. Under studien kan respondenten när som helst ta tillbaka sitt samtycke och den 

insamlade datan stryks från studien. Insamlad data ska enligt God forskningssed (2017, s. 49) 

skyddas och hanteras varsamt. Vilket Löfdahl (2014, s. 38) förklarar som nyttjandekravet och 

innebär att data som insamlats endast används till studien och därefter raderas. Den insamlade 

datan ska också behandlas så att respondenternas identitet skyddas vilket kan tillgodoses genom 

att till exempel svaren maskeras eller respondenterna anonymiseras enligt God forskningssed 

(2017, s. 28).  

 

Vår studie började med att fråga berörda förskolechefer om förskollärare fick tillfrågas om 

deltagande i studien. När medgivande givits av förskolecheferna kontaktades förskollärarna och 

tillfrågades om de eventuellt ville delta i studien. Förskollärarna upplystes om att det var helt 

frivilligt och anonymt att delta. Det gavs preliminära jakande svar och bestämdes att vi skulle 

återkomma med frågan via telefon när syfte, frågeställningar och intervjufrågor var diskuterade 

och godkända av handledare. Återkoppling med tillfrågade förskollärare genomfördes och fyra 

tackade ja till att medverka, däremot var den femte osäker. Förskolläraren gavs ytterligare en 

vecka till att bestämma huruvida hon ville delta eller ej. Efter en vecka kontaktades 

förskolläraren åter och hon tackade ja till att delta. (Löfdahl 2014, s. 36) 

 

Tid och plats bestämdes för intervju med alla fem, samt att syfte, frågeställningar och 

intervjufrågor skulle skickas ut till förskollärarna. I enlighet med Trost (2010, s. 82) valde vi 

att skicka frågorna innan för att förbereda förskollärarens deltagande i studien. I utskicket fanns 

även våra kontaktuppgifter med ifall någon fråga hos förskollärarna skulle uppkomma. Tiden 

planerades för intervjun, längden uppskattades till cirka 30 minuter och vi ansåg att det var en 

rimlig tid i förhållande till antal frågor och genomförd provintervju. Trost förklarar att det är av 

vikt att delge respondenten vilken tidsfrist som menas att användas. I enlighet med Lantz (2013, 

s. 16) anser vi att förskollärarna ges möjlighet att uttrycka sina kunskaper under den beräknade 

intervjutiden utifrån intervjufrågorna och att de fått möjlighet att tänka kring svaren innan. 

Tillförlitlighet och giltighet 

För att säkra giltigheten av studien genomfördes en provintervju där det undersöktes om 

frågorna gav svar på frågeställningarna och stämde överens med syftet. Roos (2014, s. 53) 

skriver att frågorna måste ställas så att de ger svar på det som undersöks och inte något annat. 

I enlighet med Lantz (2013, s. 78) informerades förskolläraren att syftet med intervjun var att 
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granska upplägget och tillförlitligheten i kommande intervjuer. Provintervjun genomfördes på 

en förskollärare eftersom det är samma urval som senare kom att intervjuas. Efter genomförd 

provintervju gavs förskolläraren möjlighet att ge återkoppling från sitt perspektiv. Lantz 

beskriver att den informationen som kan fås är värdefull för innehåll och upplägg till den 

kommande studiens intervjuer. Förskolläraren gav konstruktiv kritik och en relevant 

återkoppling. Vissa frågor upplevdes av henne ge samma svar och var för likartade, vilket vi 

uppmärksammade och ändrade. Upplägget upplevdes positivt, frågorna följde en naturlig gång 

och innehållet var intressant. Den goda återkopplingen gav möjlighet att skriva ihop de frågorna 

som gett liknande svar till en fråga. Ordningsföljden på frågornas ändrades lite för att ge 

ytterligare bättre flyt på intervjuerna. 

 

Vid alla intervjutillfällen deltog vi båda två och det menar Kihlström (2007, ss. 232–233) ökar 

tillförlitligheten. Ljudinspelning tillämpades för att få med allt som sagts samt för att minska 

risken för egna tolkningar, helt i enlighet med Kihlström. Vid alla intervjuer intogs samma 

uppgift av oss, det för att ställda frågor och eventuella iakttagelser av kroppsspråk skulle bli 

likvärdiga. 

 

På varje förskola efterfrågades en lugn och avskild plats att genomföra intervju på, vilket både 

Kihlström (2007, s. 51) och Trost (2010, s. 65) redogör är av stor vikt för att inte störas under 

intervjutillfället. Trost förklarar vidare att respondenten ska känna sig i trygg i situationen. 

Intervjuerna genomfördes med I-pad att spela in på och papper och penna att anteckna med, det 

är av stor vikt att vara väl förberedd för att undvika störande moment (Trost 2010, s. 65). Alla 

förskollärarna gav klartecken till att ljudupptagning gjordes. Vid varje intervju delgavs 

förskollärarna ett missivbrev, se Bilaga 1, Samtycke till insamling och behandling av uppgifter 

om dig. Förskollärarna fick i lugn och ro fick läsa igenom missivbrevet samt underteckna. 

Förskollärarna upplystes återigen att intervjun är helt frivillig och att de när som helst kan 

avbryta. Intervjuerna genomfördes sittandes runt ett vanligt bord för att alla skulle se varandra 

och ljudupptagningen bli godtycklig (Kihlström 2007, s. 51). Anteckningar gjordes angående 

tid, plats samt när intervjun var klar även hur lång tid den tog. Den planerade tiden gav 

tillräckligt med utrymme för genomförandet av intervjuerna, samtal kring upplägget samt 

organisering av nästa intervju. 
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Analys 

Efter genomförda intervjuer transkriberades allt insamlat material ordagrant. Fejes och 

Thornberg (2015, s.152) beskriver att intervjuerna bör ljudinspelas för att sedan kunna 

transkriberas ordagrant i sin helhet. Transkriberingen bör utföras personligen eftersom egna 

tankar och reflektioner ofta uppstår vilket ger nytta senare under analysarbetet. Genom att 

använda ljudupptagning underlättas databearbetningen enormt beskriver Lantz (2013, ss. 79, 

144). Det ger möjlighet att i efterhand gå tillbaka och granska datan i intervjun. Lantz förklarar 

att det tar lång tid att transkribera insamlad data, men att det är nödvändigt för vidare 

bearbetning.  

 

Holme och Solvang (1997) se Malmqvist (2007 ss. 124–125) redogör för två olika sätt att 

påbörja analysarbetet. De förklarar en helhetsanalys där utgångspunkten är att finna någon slags 

helhet ur svaren i intervjuerna. Det innebär att upptäcka återkommande uppgifter som kan 

organiseras och delas upp i olika kategorier. Det andra sättet är att finna specifika svar eller ord 

ur intervjuerna, för att därifrån börja bygga upp en förståelse. Malmqvist förklarar att det 

inledningsvis är bra att testa olika sätt att se på den insamlade datan, både som helhet och mer 

specifikt. Han poängterar att det är viktigt att hela tiden sätta svaren från intervjuerna i 

förhållande till syftet och frågeställningarna, både det som talar för och emot. Även Lantz 

(2013, ss.137–138) förklarar att det är intervjuns syfte, frågeställningar och vald teori, som är 

utgångspunkt när databearbetning ska utföras.  

 

Fejes och Thornberg (2015, s. 35) beskriver det kvalitativa analysarbetet som den del när 

forskaren bryter ner, delar in, finner mönster och kodar det empiriska materialet. De menar att 

utmaningen ligger i att skilja på det betydelsefulla och det som är av mindre relevans för studien. 

Efter att vi läst alla transkriberade intervjuer användes färgade överstrykningspennor för att 

kategorisera svaren, vilket Malmqvist (2007, ss. 125–126) redogör underlättar att få en 

överblick av svaren. Därefter delades svaren upp i förhållande till frågeställningarna. Tillika 

beskriver Lantz (2013, ss. 145, 150) genom att ge olika innehåll olika färger underlättas arbetet 

med att kunna kategorisera respondenternas svar. Allt som sagts i intervjuerna är inte relevant 

för analysbearbetning förklarar Lantz, i detta första steg sållades insamlad data bort som inte 

stod i linje med syfte och frågeställning. Det innebar att vi metodisk valde ut vilken insamlad 

data som ska vara kvar för vidare analys och vilket som inte är relevant. Lantz (2013, s. 145) 

benämner det som blir kvar som rådata, det är den rådatan som blir underlaget för vidare 

bearbetning. Ur rådatamaterialet började vi kategorisera förskollärarnas svar. Vidare förklarar 

Lantz att ett exceldokument är att föredra eftersom det är ett lätt verktyg att använda, det är 

enkelt att ändra samt flytta om insamlad data. Hon tillägger att det nästan aldrig blir bra första 

gången och då behöver det vara lätt att flytta runt svaren och prova nya kategoriseringar. I likhet 

med Lantz skapades ett exceldokument där vi sorterade in rådata efter valda kategorier. Som 

tidigare nämnts är det viktigt att hela tiden sätta svaren från intervjuerna i förhållande till syftet 

och frågeställningarna samt vald teori. Vi diskuterade, flyttade och provade olika synsätt på den 

insamlade datan tills vi valde följande kategorier:  
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● förskollärares tankar  -planerar, planerar inte och utvärdering 

-passa temat/det man arbetar med 

-förskollärares register/det jag kan 

-hitta idéer 

 

● val av sånger   -passa barnen/roligt/nyfiket 

 

● kunskap och erfarenhet -utbildning  

-repetition  

-språket börjar i sången  

-aktiv i utbildningen 

 

● artefakter   -sångpåse/sånglådor  

-sångkort/sångböcker  

-3D/saker  

-egna kroppen 

  

● språkutveckling  -ordförråd  

-ordens betydelse  

-ljud/fonologi  

-lyssna/höra  

-melodi/rytm 

 

Lantz (2013, ss. 134–135) förklarar eftersom kvalitativ insamlad data alltid är kopplat till ett 

sammanhang och att personliga svar är av stor betydelse, finns det ingen förutbestämd metod 

eller modell som specifikt kan redogöra för hur insamlad databearbetning ska gå till. Hon 

betonar att det av den orsaken ofta är svårt att återge vilket tillvägagångssätt som planeras att 

använda för databearbetning innan den påbörjats. Lantz menar dock att en kvalitativ analys 

alltid börjar med en redogörelse av vad respondenterna sagt. Efter själva redovisningen av vad 

respondenterna sagt beskriver Lantz (2013, ss.134–135) att det är dags att fördjupa sig 

ytterligare genom att koppla ihop vad som framkommit med valda teoretiska begrepp. Lantz 

redogör att målsättningen är att koppla ihop ämnet med teorin, även om respondenterna inte 

själva satt de i samband. Nästa steg är att finna mönster och applicera vetenskapliga begrepp i 

den insamlade datan, för att få en djupare förståelse av ämnet vilket gjordes.  
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RESULTAT 
Vi har valt presentera vårt analyserade resultat av studien i relation till vårt syfte och våra 

frågeställningar. Syftet är att få ökad inblick i förskollärares kunskap kring sångens betydelse 

för förskolebarns språkutveckling. Frågeställningarna är på vilket sätt förskollärare använder 

sång i undervisningen för att främja språkutvecklingen, varför använder förskollärare sång i 

förskolans utbildning samt vilka val ligger bakom de sånger som förskollärarna använder sig 

av i förskolans utbildning. De tidigare presenterade kategorierna från analysen kommer vävas 

in i presentationen av resultatet.    

Hur använder förskollärare sång i undervisningen för att främja 

barns språkutveckling? 

Samtliga förskollärare förklarar först att de varken planerar eller utvärderar sina sångaktiviteter. 

Det framkommer däremot senare i intervjun att de faktiskt planerar och utvärderar 

sångaktiviteten, men att det sker ”i huvudet” och genom samtal med kollegor. Det är däremot 

sällan som det skrivs ner i veckoplaneringar och veckoreflektioner. 

 

Förskollärarna lyfter fram att deras egna deltagande och engagemang i sångaktiviteten har stor 

betydelsen för om barnen deltar eller inte. De förklarar att det är viktigt att visa barnen att de 

själva tycker det är kul att sjunga, men även att de sjunger med inlevelse och olika röststyrka. 

 

Visar att jag tycker det är kul […]. Förskollärare 4 

 

Samtliga förskollärare använder sig utav någon slags artefakt för att förtydliga budskapen i 

sångaktiviteten. Fyra av fem förskollärare använder sig utav sångpåse med ett i förväg bestämt 

innehåll. Sångerna i sångpåsen kan variera från att innehålla alla sorters sånger till att vara 

tematiskt indelade i till exempel ”Bamse påsen” som innehåller endast bamsesånger. Samtliga 

förskollärare hade sångkort med texten till sången samt en bild som representerar själva sången. 

Fyra av fem förskollärare förklarar att de även kan ha sångpåsar eller sånglådor med figurer 

eller saker som representerar sången. 

 

Tre förskollärare använder sig utav tecken som stöd i sången, de förklarar att barnen då kopplar 

ihop ordets betydelse med tecknet och får en förståelse för ordet från två håll. 

 

De tränar ju olika slags ord, och vi då som använder mycket tecken ihop 

också kopplar ju det språket då på två sätt liksom, att de ser tecknen lär 

sig det. Förskollärare 1 

 

Varför använder förskollärare sång i utbildningen?  

Vid intervjufrågan om förskollärare fått någon utbildning om sångens betydelse för barns 

språkutveckling inom förskollärarutbildningen, blev svaren väldigt varierande. En förskollärare 

menar att hon fick lite utbildning i samband med musikkursen under sin utbildning medan en 

annan förskollärare svarar att hon fick kunskap om språkutveckling rent teoretiskt men inte 
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kopplat till sångaktiviteter. En av förskollärarna svarar att hon lärde sig att det var positivt för 

barns språkutveckling att sjunga medan en svarar att hon inte minns om hon fått utbildning i 

det. Den femte förskolläraren fick kunskap om att sång var ett komplement till 

språkutvecklingen. 

 

Nä, inte att just att sång skulle vara, inte att vi skulle använda det, utan 

att det var som ett komplement. Förskollärare 5 

 

 

En av förskollärarna beskriver att hon planerade mer förut när hon arbetade med flerspråkiga 

barn. Hon förklarade att de barnen behövde mer stöd i sin språkutveckling då de inte hade det 

svenska språket automatiskt hemifrån, och att det då var lättare att kommunicera med dem 

genom sången. 

 

Jaa, fast jag gjorde det innan, tidigare. Men sen har man kommit ifrån 

det lite. För innan har jag ju jobbat med, att man har tänkt att använda 

sången för att möta alla även de som är, när det är flerspråkiga barn så 

ofta är det lättare att möta dem i sången än med språket.  

Förskollärare 5 

 

Repetitionen av sångerna som blir vid återkommande sångaktiviteter förklarar förskollärarna 

som en fördel för lärandet då det gynnar ordförråd, uttal och meningsbyggnad. Fyra utav fem 

förskollärare förklarar att en fördel med sång är att barnen hör orden upprepade gånger. Då hör 

de hur orden ska låta, hur de ska uttalas och användas i meningsbyggnaden med andra ord. Alla 

förskollärare beskriver att återkommande sångaktiviteter bidrar till att implementera nya ord 

och därmed utöka barnens ordförråd. 

 

[…] men mest ordförrådet, att de får ett större ordförråd och även en 

viss träning på melodi och meningsbyggnad och sånt. Förskollärare 2 

 

Barn får dessutom uppleva melodin och rytmen i sången vilket fyra av respondenterna beskriver 

stödjer språkutvecklingen.   

 

Man får in en speciell rytm och en melodi kan man få. Förskollärare 4 

  

En förskollärare menar att tidigare använde hon mycket artefakter, när hon arbetade med 

flerspråkiga barn. Då kunde hon ha en sak för varje viktigt ord i sången. Förskolläraren menade 

att flerspråkiga barn hade ett svagare språk när de kom till förskolan och behövde mer stöd i sin 

språkutveckling. 

 

Att krokodilen då kommer och tar apan och att de ser att den verkligen 

försvinner, och vad är en krokodil och vad är en apa, vad är trädet, att 

man har såna grejor. Förskollärare 2 
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En förskollärare förklarar hur viktigt hon tycker det är att barn vet vad de sjunger om. Tre av 

fem förskollärare använder sig av språket för att förklara och förtydliga innehållet och 

budskapet i sången. Alla förskollärare anser det viktigt att barnen förstår vad de sjunger och att 

sångerna ska passa barnens nivå. Sångerna väljs för att det ska passa barnens språkliga 

kunskapsnivå. 

 

Vid jul är jag lite anti för jag tycker de ska veta vad de sjunger om och 

då ska man förklara för de små barnen som inte förstår någonting. 

Förskollärare 1 

 

Förskollärares sångval  

Samtliga förskollärare uppgav att valet av sånger ofta lutade sig mot att barnen skulle uppleva 

sångaktiviteten med glädje. Två av fem förskollärare menar att sången är ett för barnen roligt 

sätt att lära sig nya kunskaper. Två andra förskollärare anser att sånger där det händer lite tokiga 

saker i eller när de skojar till det lite är sånger som fångar barnen allra mest. 

 

Sången blir ett roligt sätt att lära sig. Förskollärare 3 

 

De barnen tycker är mest roliga är dem där det händer något, där jag 

liksom ser barnens tindrande ögon och skrattet. Förskollärare 2 

 

Fyra av fem förskollärare redogör för sitt egna sångregister som den kunskapsbank de lutar sig 

tillbaka på och plockar fram sånger ur. De förklarar att det kan vara svårt att lära sig nya sånger 

om man inte har kunskap om noter eller spelar något instrument. En förskollärare menar att hon 

försöker hitta nya sånger, men faller gärna tillbaka på de gamla hon redan kan och känner sig 

trygg med.   

 

Man måste ju kunna sången eller att nån kan sången innan man plockar 

in den. För det är ju ganska sällan man som pedagog sätter sig och lär 

sig själv en ny sång och sen väljer att plocka in den i verksamheten. 

Utan oftast så är det ju någon som kan den sen innan. Förskollärare 1 

 

Det visar sig tydligt i förskollärarnas svar att samtliga tänker på hur valet av sånger ska passa 

till ämnet i temat de arbetar med just nu. Förskollärarna vill att barnen ska få ett tydligt samband 

i undervisningens alla delar på förskolan. 

 

Ja att de ska passa ihop med det vi jobbar med då, få en röd tråd i det 

hela. Denna vecka har vi jobbat med former och då hittade vi ju en 

formsång på nätet. Förskollärare 3 

 

Fyra utav fem förskollärare förklarar att genom sin erfarenhet som förskollärare upplever de att 

barns språkutveckling tar sin början i sången. De menar även att om barnen inte pratar så deltar 

de i sångaktiviteten genom att lyssna, ljuda stavelser och följa med i melodin. 
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[....] jag tror det är en viktig del av språkutvecklingen. Det märker man 

ju mycket av på de små barnen överlag, att även om de inte kan prata 

så kan de sjunga. Förskollärare 1 

 

För att komplettera och utöka sin sångaktivitet söker fyra av fem förskollärare idéer och 

material på bland annat internet. En av förskollärarna menar att det är svårt att lära sig nytt från 

internet utan tycker det är enklast att lära av kollegor. En annan av förskollärare letar även i ett 

redan färdigt material som heter ”En rolig samling” efter sånger som kan passa.  

 

Hm, det är väl mest från nätet. Men det är det som är lite svårt om det 

är en sång du inte kan. Så därför blir det ofta de man själv kan eller ens 

kollega kan som kan lär en. För kan man inte sången så blir det svårt 

om man inte är bra på, så man kan läsa noter. Förskollärare 5 

 

Att möta barns intresse i sången är något som samtliga förskollärare tänker på och betonar är 

viktigt. Det gör de för att främja att barnen deltar i sångaktiviteten och den gemenskap som 

skapas. Val av sånger baseras och väljs utefter barngruppens intresse, finns intresse för djur 

väljer förskolläraren att välja sånger om djur till exempel. Barn kan visa sitt intresse för sång 

genom att fråga efter ett specifikt innehåll. 

 

Ska passa alla, eller åtminstone att den sången passar det barnet och den 

sången kanske passar nästa barn, men tillsammans så blir det en stor sak 

så alla får vara med. Förskollärare 4 

 

 […] sen märker man ju lite vad de har med hemifrån. Och det scannar 

vi av lite med föräldrarna lite vad de gillar. Det spinner vi vidare på. 

Förskollärare 5 

Sammanfattning av resultat 

Resultatet av intervjuerna visar att förskollärarna är eniga om att artefakter underlättar och 

förtydligar sångers innebörd och budskap. Den vanligaste artefakten de använder sig av är 

sångkort. Att använda tecken som stöd till sångerna är något som förskollärarna också beskriver 

som ett språkutvecklande redskap. 

 

Det framgår att sången och sångaktiviteten ses som en utgångspunkt i barns språkutveckling 

och att barn som ännu inte utvecklat sin språkliga förmåga ändå kan delta i sångaktiviteten. 

Barn får genom sång höra rytm, melodi och många olika ord vilket ger dem förutsättning att 

skapa ett större ordförråd och träna meningsbyggnad. Förskollärarnas utbildning om sångens 

betydelse för barns språkutveckling skilde sig åt och att kunskapen de besitter berodde oftast 

på beprövad erfarenhet de fått i sitt yrkesliv. Vidare visar resultatet förskollärarnas svårigheter 

att lära sig nya sånger att förnya och utöka sångaktiviteten med, om inte kunskaper om noter 

eller hjälp av kollegor finns. De förklarar hur de bland annat letar på internet och i olika 
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sångsamlingsmaterial. Men det är oftast deras redan befintliga sångregister de faller tillbaka på 

eftersom det är de sångerna de känner trygghet med.  

 

Resultatet påvisar att förskollärare tar stor hänsyn till barns språkliga kunskapsnivå när de väljer 

vilka sånger som ska ingå i sångaktiviteten. Det tas även hänsyn till barns intressen och vad 

som lockar dem till skratt, glädje och deltagande. En avgörande faktor som går att utläsa av 

intervjusvaren är att valet av sånger ska passa väl ihop med temat i undervisningen. 

 

Vi är medvetna om att resultatet är bredare än syftet med studien. Trots att syftet var att få ökad 

inblick i förskollärares kunskap kring sångens och musikens betydelse för förskolebarns 

språkutveckling, så visade resultatet att förskollärares val av sånger och avsikten med 

sångaktiviteten oftast hade annat syfte än språkutveckling. Vi såg att valet av sånger grundar 

sig på vilket sångregister förskolläraren besitter, vilket tema de arbetar, med samt barns intresse. 

Förskollärarens intention med sångaktiviteten är, utöver språkutveckling, att frambringa glädje 

och gemenskap.  

DISKUSSION  

Vi kommer att diskutera resultatet av vår studie och koppla det till vår teoretiska ram, tidigare 

forskning och litteratur. Vi kommer att framföra en metoddiskussion, en resultatdiskussion och 

didaktiska konsekvenser. 

Metoddiskussion 

Val av teori och metod får betydelse för vad som synliggörs i studien. Kihlström (2007, s. 228) 

menar att val av metod måste anpassas för att syftet i studien besvaras. En kvalitativ metod 

innebär att fokus är på ett visst fenomen i en situation, för att därur kunna få syn på nya aspekter 

förklarar Lantz (2013, s. 135). Vi valde att använda oss av kvalitativ metod då vi ingående ville 

få ökad inblick i förskollärares kunskap kring sången och musikens betydelse för förskolebarns 

språkutveckling.  

 

Vi använde intervju som redskap av halvstrukturerad karaktär då vi redan innan bestämt vilka 

frågor vi ville ställa, vilket Lantz (2013, ss. 44–45) förklarar som frågor med ett i förväg bestämt 

ämne men utan några färdiga svarsalternativ. Vi gjorde ett aktivt val att skicka ut frågorna i 

förväg till respondenterna då vi upplevde att några av dem var osäkra på om de ville delta. Vi 

diskuterade alternativen för och emot, om resultatet skulle påverkas av att respondenterna 

kunde läsa på i ämnet innan intervjun. Vi upplevde dock inte att svaren hade påverkats, då de i 

stor utsträckning var kopplade till förskollärarnas erfarenhet och verksamhet. Vilket enligt 

Kihlström (2007, s. 49) ökar tillförlitligheten då svaren inte endast består av åsikter utan även 

kan kopplas till deras egen erfarenhet. En positiv fördel av att skicka ut frågorna i förväg var 

att respondenterna i lugn och ro kunde tänka igenom sina svar. Det gjorde i sin tur att det inte 

uppstod någon tystnad vilket kan upplevas pinsamt och stressande vilket även Kihlström 

redogör för. 
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Vi övervägde om vi båda skulle delta vid intervjutillfällena och kom fram till att det skulle vi. 

Ett problem som kan uppstå enligt Trost (2010, ss. 66–67) är att förskolläraren kan känna att 

den blir i underläge. Vi berättade för förskollärarna att en av oss intervjuar och den andre 

antecknade samt tillfrågades förskollärarna om de accepterade upplägget. Vidare beskriver 

Trost att det är en fördel att vara två då det medför att kunskapsmängden blir vidare och djupare.  

När vi började analysera insamlad data, genom att kategorisera förskollärarnas svar, fick vi efter 

första valet av kategorier tänka om. Det visade sig att kategorierna som framkommit tydligast 

inte kunde tillämpas mot vårt syfte och frågeställningar. De uppenbara likheterna som fanns i 

svaren var att valet av sånger grundar sig på vilket sångregister förskolläraren besitter, vilket 

tema de arbetar med, barns intresse samt att frambringa glädje och gemenskap. Vi ändrade om 

och skapade nya kategorier som vi kunde väva samman med vårt syfte och frågeställningar. 

 

Valet att endast intervjua förskollärare kändes för oss som ett självklart val då det är 

förskollärare vi utbildar oss till, därmed var det deras kunskap och erfarenhet vi vill undersöka. 

Svårigheten i att endast intervjua förskollärare låg i att tillgången var relativt begränsad. I 

förskoleområdet i södra Sverige som vi genomförde vår intervjustudie fanns det sex anställda 

förskollärare. Utbudet ledde till att antalet medverkande förskollärare i vår studie blev fem 

stycken då en av dem deltog i vår provintervju. Vi anser att antalet deltagande förskollärare i 

studien var tillräckligt för att ge resultatet validitet. Med beaktande av förskollärarnas olika 

långa yrkesverksamma tid, fick vi variation på vårt underlag, då de arbetat på olika förskolor 

samt olika länge sedan de utbildade sig. Dock anser vi att resultatet kunde blivit annorlunda 

med ett större antal intervjuade förskollärare. Det på grund av att vi redan ur våra intervjuer 

kunde se att resultatet blivit annorlunda utan förskollärare fem. Förskollärare fem besitter 

beprövad erfarenhet kring flerspråkiga barn och deras språkutveckling, vilket de andra 

förskollärarna inte har. 

Resultatdiskussion  

Vårt resultat av studien visade följande då vårt syfte var att få ökad inblick i förskollärares 

kunskap kring sångens och musikens betydelse för förskolebarns språkutveckling. 

Socialt samspel i sångaktiviteten 

Enligt Vygotskij se Säljö (2010, s. 18) och Smith (2010, s. 34) sker lärande i olika sociala 

sammanhang, samspelet mellan individen och kollektivet är i fokus i det sociokulturella 

perspektivet. Vidare beskriver Smith (2010, s. 105) att barn lär genom sina erfarenheter och sitt 

samspel med omgivningen. En förskollärare förklarar hur hon vid inskolning av nya barn 

tillfrågar vårdnadshavarna vilka sånger barnet gillar och har erfarenhet av. Förskolläraren 

använder denna kunskap om barnets tidigare erfarenheter för att kunna möta det individuella 

barnet men även som en del i den gemensamma sångaktiviteten. Aktiviteter med sång beskriver 

Kultti (2012, s. 167) som en aktivitet vilken skapar möjligheter för samspel, sångaktiviteten 

följer även ett återkommande mönster vilket skapar ett betryggande sammanhang för alla barn. 

Musikförskolorna i Ehrlins (2012, ss. 158–160) studie lägger stor vikt vid att skapa möjligheter 

för barn att delta i gemensamma sångaktiviteter, det skapar förutsättningar till socialt och 

kommunikativt samspel. Merparten av förskollärarna i vår studie beskriver hur de observerar 

gensvaret i sångerna de valt att sjunga. Förskollärarna har kännedom om hur barn deltar på 
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olika vis i sångaktiviteterna, de kan lyssna, observera, ljuda stavelser, nynna med i melodin, 

följa med i rörelser och gester. Förskollärarna har genom sin yrkesverksamma tid 

uppmärksammat hur barn som inte deltar i gemensamma sångaktiviteter senare kan höras 

sjunga samma sång som använts tidigare. 

 

Musikpedagogerna i Ehrlins (2012, ss. 158–160) studie beskriver ett mycket målinriktat 

arbetssätt med musikaktiviteterna och dess betydelse för språkutveckling. En didaktisk 

planering ligger bakom aktiviteterna och genomförs alltid rutinmässigt. Ehrlin beskriver att det 

där finns större möjlighet för barn att delta i gemensamma sångaktiviteter i jämförelse mot 

förskolan utan musikprofil. Resultatet från vår studie stämmer överens med Ehrlins 

jämförelseförskola, som inte har musikprofil. Deras sångaktiviteter planeras inte utifrån ett 

språkutvecklande mål. I likhet med förskollärarna i vår studie genomförs sångaktiviteten med 

syfte att skapa glädje och gemenskap. Däremot beskriver förskollärarna i vår studie hur de på 

samma sätt som Ehrlins musikpedagoger utgår från barns erfarenheter och intresse, barns 

möjligheter att delta i gemensamma sångaktiviteter samt att förutsättningar till socialt och 

kommunikativt samspel skapas. 

 

Några av förskollärarna i vår studie nämner den närmaste utvecklingszonen. Barnen får i 

sångaktiviteten möjlighet att se och lära av varandra och förskolläraren. Säljö (2010, ss. 119–

120) redogör för hur barn i samspelssituationer med andra barn och vuxna, har möjlighet att ta 

till sig ny kunskap med hjälp av den de redan besitter. Enligt Kultti (2013, s. 1966) är 

sångaktivitetens karaktär uppbyggd kring att alla kan vara med, oavsett språk, bakgrund eller 

färdighet. Barn ges möjligheter att göra saker tillsammans utifrån sina egna förutsättningar. 

Pedagogerna utgår inte från att alla ska delta och de kräver inte användning av verbalt språk. 

Det visade sig att flera av förskollärarna i vår studie använder tecken som stöd för att ge alla 

barn förutsättningar att delta. Barn kan då vara delaktiga genom att använda dessa tecken som 

förtydligande av begrepp i sångtexterna, de tecken barn använder skapar möjlighet att bilda ett 

sammanhang till innehållet i sångtexterna. Det visade sig i vår studie att barn kan lyssna in 

sångerna i sångaktiviteterna och välja att inte delta. Vid ett senare tillfälle och ett annat 

sammanhang kan man däremot höra dem sjunga. Förskollärarnas val av sånger har ofta som 

utgångspunkt att barnen kan delta och kunna vara med utifrån deras olika villkor. På samma 

sätt hävdar Kultti (2012, s. 176) att barn som deltar i sångaktiviteter utifrån sina egna 

förutsättningar ges möjlighet till språklig och kommunikativ utveckling. Sångaktiviteterna 

skapar förutsättningar att imitera och repetera rörelse som medieras av andra barn och vuxna.  

 

Förskollärarna förtydligar att det är väldigt viktigt att man själv är med och framför olika 

nyanser i sången och inte sjunger monotont. Det är viktigt att visa barn att det är kul att sjunga, 

att agera som en språklig kommunikativ förebild. Wassink (2011, s. 12) beskriver det som att 

vara en sjungande modell. Barn bryr sig inte om du inte har en sångröst, de kommer inte sjunga 

om inte du gör det. En förskollärare beskriver att hon kan få med de flesta barnen i en 

sångaktivitet om hon själv deltar och visar att hon tycker det är kul att sjunga. 

 

Flera av förskollärarna menar att de måste anpassa sångerna för att möta barnens nivå. Sångerna 

som används får varken vara för lätta eller för svåra. Tar man för svåra sånger är risken att 
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barnen tappar intresse. Det är ofta lättare att möta barnen i sången än i språket. Redan vid 

inskolning av barnet scannar förskollärare av med vårdnadshavare vilken språklig nivå barnet 

befinner sig på, även vilka sånger som barnet har erfarenhet av. Att reflektera över vilket 

gensvar man får i sångaktiviteten hjälper förskollärarna att veta vilka sånger som uppskattas 

och vilken språklig nivå barnen har. Vårt resultat stämmer överens med Ehrlin (2012, s. 154) 

som förklarar att personalen på musikförskolorna reflekterar över vad som lockar barnen till 

deltagande i sångaktiviteten, samt om de upplevs meningsfullt för dem att delta.  

Förskollärarnas utbildning i sång och musik 

Det har i vår studie framkommit att förskollärarna fick väldigt varierande utbildning i sång och 

musik under sin studietid till förskollärare. Resultatet visar att några förskollärare inte fått någon 

utbildning alls, några kommer inte ihåg vad som ingick i musikkursen till att en beskriver att 

de fick grundläggande utbildning både teoretisk och praktisk. Vi anser att resultatet har att göra 

med att utbildningen sett olika ut och har varierat över tid. Holmberg (2011, ss. 1–2) menar att 

historiskt sett har musik alltid mer eller mindre ingått i förskolans verksamheter. 

Förskoletraditionen för musikaktiviteterna har varit att skapa gemenskap och glädje, de har inte 

haft som mål att skapa musik eller fokuserat på innehållet i musiken. Lärarnas uppdrag idag är 

att erbjuda redskap och material att producera rytmer och ljud med. Alla förskollärare i vår 

studie uttrycker att aktiviteter med sång är roligt, de säger att sången ger glädje och barnen 

påverkas positivt genom att sjunga tillsammans. 

Förskollärares sångval 

Förskollärarna vi intervjuade är eniga om att det är relevant att välja sånger som passar temat 

de arbetar med. De menar att barnen får en helhet och ett sammanhang i utbildningen. Att arbeta 

temainriktat är ur förskolans styrdokument Lpfö 18 (2018, ss. 6, 10) ett arbetssätt som gör 

barnens lärande sammanhängande och mångsidigt. Förskollärarna i vår studie menar samtidigt 

att valet av sånger även behöver spegla barnens intresse, för att öka deras interaktion i 

sångaktiviteten. Utbildningen ska enligt Skolverket ta utgångspunkt i läroplanen såväl som det 

barnen visar intresse för. Den ska även ta hänsyn till barnens kunnande och de erfarenheter som 

de tidigare tillägnat sig, de ska fortlöpande inspireras till nya kunskaper och lärdomar. Den 

närmaste utvecklingszonen i det sociokulturella perspektivet bidrar till detta sätt att lära när 

förskolan återkommande erbjuder lärandesituationer enligt Smidt (2010, s. 180). Holmberg 

(2012, s. 6) beskriver hur många av sångerna väljs utifrån att skapa en gemenskap. Dessa sånger 

har som syfte att påvisa att en viss aktivitet ska börja, det kan vara att en gemensam samling för 

alla barnen på avdelningen eller förskolan. På samma sätt beskriver flera förskollärare i vår 

studie att de använder sång som startsignal för en aktivitet eller som ett roligt tidsfördriv i väntan 

på att maten ska serveras. Förskollärarna beskriver att de letar efter nya sånger samt material 

att använda sig av i utbildningen. De förklarar hur de bland annat letar på internet och i olika 

sångsamlingsmaterial. Trots att de har ambitioner att implementera nya sånger utifrån barns 

intresse och olika projekt, redogör förskollärarna att de faller tillbaka på sitt eget sångregister 

som de känner sig trygga med att sjunga. 

 

Några av förskollärarna uttryckte att barn tycker det är som roligast när de själva får agera och 

röra på sig, inte bara sitta still. Det finns två olika meningar med att använda rörelser till 
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sångerna, förklarar Holmberg (2010, s. 9). Rörelserna belyser antingen ord eller händelser i 

texten eller förstärker de musikens uttryck. I sångaktiviteter i förskolan handlar det oftast om 

att synliggöra begrepp och konkret påvisa illustrationer av sångens innehåll. Förskollärarna i 

vår studie redogör för hur de använder rörelsesånger som belyser begrepp och sångens innehåll. 

Skillnaden är att de förknippar användningen av dessa med att barn ska få röra sig. Tyvärr sätter 

förskollärarna i vår studie inte detta i samband med barns språkutveckling. 

Förskollärarnas syn på sångaktiviteten 

Förskollärarna beskriver en sångaktivitet som en samling där syftet är att sjunga. Resultatet 

visar att förskollärarna använder begreppet sångsamling. De beskriver att det förekommer 

sångsamlingar som “Hela huset sjunger” till att de inte använder sångsamlingar på det viset 

längre. Förskollärarna redogör för att de sjunger återkommande i utbildningen och att de har 

gjort det under hela sin yrkesverksamma tid som förskollärare. Likartad uppfattning beskriver 

Kultti (2013, s. 1960) i hennes resultat, att sjunga har en given plats som en återkommande 

aktivitet i förskolan. Initiativet till att sjunga tas oftast av läraren som även leder aktiviteten. De 

kan uppstå spontant och flera gånger om dagen, till ett par gånger i veckan. Undervisning ska 

enligt Lpfö 18 (2018, s. 7) utgå både från planerade och spontana aktiviteter, då barn lär och 

utvecklas konstant. Några av förskollärarna förklarar att de sjunger mycket, både i planerade 

och oplanerade aktiviteter utifrån sin egen sångskatt. Vidare redogör de för hur sång frekvent 

förekommer i olika miljöer, både ute och inne. Å andra sidan förekom det även verksamheter i 

vår studie där barnen uttryckt att de vill sjunga mera. Dessvärre är vi överens med Kultti (2013, 

s. 1960) att sångaktiviteterna nästan aldrig har ett uttalat tydligt språkutvecklande lärandemål. 

Förskollärarna och Kultti beskriver att syftet med sångaktiviteterna oftast har som mål att skapa 

gemenskap, fördriva tiden och ha roligt. Och att det språkutvecklande ses som något man får 

på köpet. En förskollärare redogör för att ibland är det inte mer än att det är roligt, det inbringar 

glädje och det ger en skön stämning. 

 

Flera av förskollärarna ser att barnen behöver höra sångerna många gånger. Det man kan, tycker 

man är roligt! Även om förskolläraren tröttnat på sångerna så fortsätter de sjunga dem, för 

barnen tycker de är roliga. I likhet med förskollärarna förklarar Wassink (2011, s. 12) att det är 

positivt att sjunga det som barn gillar och det är något som man bör fortsätta med. Sången är ju 

en del av språket, en positiv del av språket och många mår ju bra av att sjunga. Adu och 

Frimpong (2018, s. 183) beskriver att sången ger barnen förutsättningar att har roligt samtidigt 

som de lär.  

 

Endast några av förskollärarna förklarar eller diskuterar begrepp, innehåll eller ord i 

sångtexterna tillsammans med barnen i sångaktiviteten. Inte någon av förskollärarna går igenom 

sångerna själva innan de presenterar dem för barnen, för att reflektera över vilka ord och 

begrepp som kan vara svåra för barn att förstå. I likhet med Kulttis (2013, s.1962) studie sker 

denna kommunikativa vägledning endast i ett fåtal av förskolorna. Kultti beskriver att när ett 

arbetssätt av ovan nämnda karaktär används, blir det en språkutvecklande aktivitet. Att synen 

på hur sången kan används som språkutvecklande aktivitet skiljer sig, tror vi kan ha med 

förskollärarens intresse för ämnet att göra. Några kommer inte ens ihåg om de fick någon 
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utbildning eller inte.  Alla förskollärarna ser emellertid att sången lockar barnen till delaktighet 

och säger att den är bra för språkutvecklingen. 

 

Kultti (2012, ss. 167–173) beskriver att vart femte barn i svensk förskola idag är flerspråkigt. 

Hon förklarar hur upplägget med sångaktiviteter, där pedagogerna deltar tillsammans med 

barnen och förstärker ord med gester och bilder, ökar alla barns förutsättningar att lära sig det 

svenska språket. I likhet med Kultti förklarar en förskollärare i vår studie att hon vid tidigare 

arbete med flerspråkiga barn använde sig av mycket artefakter. Då använde hon en sak för varje 

viktigt ord i sången. Förskolläraren menar att flerspråkiga barn har ett svagare språk när de 

kommer till förskolan och är i behov av mer stöd i sin språkutveckling då de inte har det svenska 

språket automatiskt hemifrån. Förskolläraren beskriver hur hon upplevde det enklare att 

kommunicera med flerspråkiga barn genom sång. Hennes erfarenhet och kunskap liknar Kulttis 

resultat om hur barn genom sång ges olika möjlighet att delta, lyssna, imitera och upprepa ord 

och meningar. Flerspråkiga barn ges förutsättningar att delta, uppleva och skapa gemensamma 

erfarenheter genom sångaktiviteter tillsammans med svensktalande barn. Både förskolläraren i 

vår studie och Kultti redogör för att det handlar om att alla barn kan vara delaktiga, oavsett 

vilket språk eller språkkunskap de har (Kultti 2012, s. 169). 

 

Vi anser att synen på sång som språkutvecklande aktivitet är det som skiljer förskollärarnas 

åsikter åt. En av förskollärarna beskriver att det är i sången som språket börjar, där kan barn 

höras ljuda en melodi trots att de ännu inte har det muntliga språket. Sången ses som en 

glädjefull del i språkutvecklingen samt som ordförråds-byggare. Emellertid förklarar en av 

förskollärarna att hon anser att det finns andra metoder som är framgångsrikare för att utveckla 

barns språk än sång. Wassink (2011, s. 12) å andra sidan menar att han använder sånger som 

språkutvecklande metod lika mycket som till exempel böcker. Sånger har fördelen att den 

lockar de flesta barn till engagemang, även de som har svårt att hitta fokus i andra aktiviteter. 

Förskollärares sångregister 

Det framgår tydligt i vårt resultat att förskollärarna har ett stort register av sånger i minnet att 

välja ur. Förskollärarnas sångregister består till största del av de traditionella barnsånger som 

de själva sjöng som barn, som till exempel Alice Tegnér och Jujja Wieslander. Resultatet visar 

att förskollärarna tycker det är svårt att lära sig nya sånger samt implementera dem i 

verksamheten. Emellertid visade det sig att om det finns en kollega som använder en ny sång, 

underlättar det inlärningen då de hjälps åt att sjunga sången tills förskolläraren lärt sig den. 

Förskollärarna vill gärna sjunga det som är tryggt för dem. Holmberg (2012, s.12) för ett 

liknande resonemang om dilemmat med nyare musiks svårigheter att ta sig in i förskolans 

utbildning. Vi är överens med det som tidigare nämnts om att det är lite märkligt att Alice 

Tegnér och Jujja Wieslanders sånger fortfarande är så framträdande i sångaktiviteterna på 

förskolorna. Innehållet i deras sångtexter är av ålderdomlig karaktär, å andra sidan kan de ses 

som svensk tradition. Vidare förklarar Holmberg att trots det ökade utbudet och tillgång till 

musik, så är inte populärmusiken något som syns i hennes studier. Bortsett från när barnen på 

eget initiativ använder en dator i verksamheten och söker sig fram och hittar till en sida med 

musik. Wassink (2011, s. 11) redogör för den fantastiska tillgång som till exempel Youtube är. 

Vi instämmer med Wassink att det finns oändliga möjligheter att utforska musikens värld med 
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dagens teknik. Men vi ser även svårigheter som till exempel olämpligt innehåll i musik och 

reklam. Barnen har kunskaper om hur man söker och sen klickar sig vidare på olika 

internetsidor. För att få tillgång till musiktjänster utan reklam krävs oftast medlemskap som 

kostar pengar. Å andra sidan kanske våra förutsättningar till ökade möjligheter att utnyttja 

musiktjänster förändras i och med den nya läroplanen för förskolan träder i kraft den 1 juni 

2019. 

 

Vår studie visar att många av de strategiska val som förskollärarna gör, görs utifrån den kunskap 

de fått genom sin verksamma tid inom förskolan. En av förskollärarna förklarar att det är sånt 

man bara vet och inget de tänker på. Vi menar att denna oreflekterade kunskap är minst lika 

viktig som den kunskap du kan läsa dig till. Enligt Lpfö 18 (2018, s. 10) ska utbildningen utgå 

från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, både när det gäller innehåll och arbetssätt.  

Artefakter 

Det framkom i vår studie att samtliga förskollärare använder sig av artefakter i sångaktiviteten. 

De förklarar att vissa artefakter används för att förtydliga sångens budskap medan andra 

används i ett förklarande syfte, eller för att betona rytmen i sången. Artefakterna används för 

att berika upplevelsen i sångaktiviteten. På liknande sätt kan vi i Kulttis (2013, s. 1960) studie 

tyda att förskolepersonalen använder artefakter för att skapa en gemensam förståelse bland 

barnen i sångaktiviteten. Säljö (2014, s. 234) beskriver hur mänskliga idéer och tankar kan 

byggas in i materiella artefakter och fungera som redskap i sociala sammanhang.  

Didaktiska konsekvenser 

Vår studie har undersökt sångens och musikens betydelse för förskolebarns språkutveckling. 

Den tidigare forskning som vi tagit del av visar att sångens melodiska, upprepande och 

kommunicerbart tillåtande karaktär inspirerar barn att delta. Det ger barn en känsla av 

tillhörighet och sammanhang. Vi förmodade att verksamma förskollärare hade större kunskap 

kring sångens och musikens betydelse för förskolebarns språkutveckling än resultatet visade, 

att den kunskap de besitter är beprövad erfarenhet förvånade oss. Vi anser att det behövs mer 

utbildning inom detta område på grund av att sång och musik är en så vanligt förekommande 

aktivitet, kanske borde lärarutbildningen lägga större fokus på detta. Vi tror även på 

kompetensutveckling inom sångens språkutvecklande egenskaper för redan verksamma 

förskollärare och andra pedagoger i förskolan.  

 

Vi upplevde det svårt att hitta tidigare forskning som speglade vårt syfte med denna studie som 

är att få ökad inblick i förskollärares kunskap kring sångens och musikens betydelse för 

förskolebarns språkutveckling. Däremot hittades flertalet artiklar om sångens fördel i arbete 

med flerspråkiga barn. I flera av de studier vi läst tar forskare upp sång som språkutvecklande 

redskap mot flerspråkiga barn, endast en av våra fem förskollärare tog upp det i våra intervjuer. 

Vi kan i Kulttis (2013, ss. 167–169) studie läsa att vart femte barn i svensk förskola idag har ett 

annat modersmål än svenska. Det är inte vad som speglar vår studie, dock tror vi att vi kunde 

fått ett annat resultat om vi valt att studera ett annat förskoleområde.  
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För att  få större insikt och mer kunskap om hur vi med hjälp av förskolans miljö kan inspirera 

barn till spontana språkutvecklande sångaktiviteter, rekommenderar vi ytterligare studier inom 

området. Det genom att komplettera med observationer av verksamheten med syfte att studera 

hur förskollärare tar tillvara på miljön i förskolan, barns tillgång och möjlighet till deras 

sångskatter samt hur förskollärare agerar i sångaktiviteten för att gynna barns språkutveckling.
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BILAGA 1 

 

 

 

Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig 

 
Som en del av kursen 11FB75, Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för 

förskollärare vid Högskolan i Borås utför vi, Malin Stark och Sara Karlsson en studie med 

syftet att få ökad inblick i förskollärares kunskap kring sångens och musikens betydelse för 

förskolebarns språkutveckling. 

 

Vi som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, 

närmare bestämt ditt namn och svar på intervjufrågorna gällande din utbildning, kunskap och 

arbetslivserfarenhet som förskollärare. 

 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 

6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). 

 

Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna i 

den aktuella kursen och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock vara att 

betrakta som allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i 

enlighet med offentlighetsprincipen. 

 

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen beslutat 

har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt dataskyddsförordningen. 

Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga. 

 

Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och 

presenteras så att inga uppgifter kan spåras till dig. 

 

Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna 

samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer 

då inte att användas mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrad att 

omedelbart ta bort uppgifterna. 

 

  



 

 

 

Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan. 

 

_____________________________ 

Underskrift 

_____________________________ 

Namnförtydligande 

_____________________________ 

Ort och datum 

________________________________________________________________________ 

Fylls i av ansvarig lärare eller handledare 

 

Studenternas namn 

_____________________________ _____________________________ 

 

Kurs och kurstillfälle 

_____________________________ _____________________________ 

 

Kursansvarig (namn, avdelning) 

_____________________________ _____________________________  



 

 

BILAGA 2 

Intervjufrågor 

 

1. När utbildade du dig till förskollärare? 

2. Hur länge har du arbetat på denna förskolan? 

3. Trivs du med ditt arbete som förskollärare? 

4. Vilken ålder har barnen på din avdelning du arbetar på nu? 

5. Fick du under dina studier till förskollärare någon utbildning om sångens betydelse för 

barns språkutveckling? I så fall vilken? 

6. Om du jobbat på olika förskolor upplever du att sångaktiviteten sett olika ut?   

7. Hur planerar du sångaktiviteten?  

8. Om du inte planerar sångaktiviteten, varför inte? 

9. Vilket/vilka syften har du med de sånger du väljer? 

10. Vad grundar du de valen på? 

11. Vilket/vilka mål i läroplanen kopplar du till dina val av sånger? 

12. Vilka sånger är mest förekommande i din repertoar? 

13. Hur visar barnen sitt intresse för de sånger du valt? 

14. Hur anser du att valet av sånger kan påverka barnens interaktion i sångaktiviteten? 

15. Vilka sånger tror du att barnen upplever som mest meningsfulla och roliga? Varför? 

16. Om du använder dig av några artefakter, vad använder du dig av i så fall och varför?  

17. Hur samlar du idéer och material för sångaktiviteten? 

18. Hur och vad utvärderar du kring sångerna och sångaktiviteten? 

19. När upplever du att barnen spontant använder sig av sång? Och i så fall hur? 

20. Hur tänker du att sång kan påverka barns språkutveckling?  

21. Vilken språklig utveckling ser du hos barnen i samband med att du undervisar med 

sång? 
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