
 

 

 

Självständigt arbete i 
förskollärarutbildningen 

”Bä, bä, vita lamm,  
har du någon ullerullerull?” 
En studie om förskollärares didaktiska 
överväganden kring klassiska barnvisor och 
populärmusik i förskolan och om barns perspektiv 
på olika sånger 
 
 

Författare: Amanda Johansson & 
Isabelle Andersson 
Handledare: Kyriaki Doumas 
Examinator: Anja Kraus 
Termin: Ht 2016 
Ämne: Utbildningsvetenskap 
Nivå: Grundnivå 
Kurskod: 2FL01E  



  
 

i 
 

Abstrakt 
Svensk titel: ”Bä, bä, vita lamm, har du någon ullerullerull?” - En studie om 
förskollärares didaktiska överväganden kring klassiska barnvisor och populärmusik i 
förskolan och om barns perspektiv på olika sånger. 
 
Engelsk titel: ”Baa, Baa, Black Sheep, have you any woolywoolywool?” – A study 
about preschool teachers didactic considerations of nursery rhymes and popular music 
in preschool and children’s perspective on different songs. 
  
Studiens syfte är att genom kvalitativa intervjuer med några förskollärare och barn få en 
fördjupad förståelse av hur förskollärare resonerar kring de klassiska barnvisorna och 
populärmusik som används i förskolans verksamhet samt för vilka sånger några barn 
upplever som meningsfulla att sjunga, om de används på förskolan och om de har 
möjlighet att påverka sångutbudet på deras förskola. Följande frågeställningar besvaras: 
Hur knyter förskollärare samman klassiska barnvisor och populärmusik med barns 
intressen och didaktiska överväganden? Hur pratar barn om sångers innehåll och vad de 
finner meningsfullt att sjunga samt om hur de kan påverka sångutbudet på sin förskola? 
 
Studien baseras på en kvalitativ metod och för att besvara frågeställningarna har 
semistrukturerade intervjuer genomförts. Urvalet av de som intervjuats är fyra 
förskollärare som arbetar på två olika förskolor i södra Sverige samt fyra barn med 
anknytning till dessa förskollärare. Studiens resultat visar att förskollärare knyter 
samman klassiska barnvisor och populärmusik med barnens intressen genom att lyssna 
in barnen. De sjunger klassiska barnvisor eftersom barnen börjar sjunga på dessa och 
använder digitala verktyg såsom iPad för att få kännedom om barnens intressen för 
populärmusik. De använder även de klassiska barnvisorna med en modernisering 
eftersom det är något som barnen visar intresse för. Förskollärares didaktiska 
överväganden kring klassiska barnvisor är att det ger barnen upplevelser, 
språkutveckling, det sker en överföring av tradition och de utgår från det barnen säger. 
De verkar inte ha samma didaktiska överväganden kring populärmusik i förskolan. Barn 
pratar om sångers innehåll och vad de finner som meningsfullt att sjunga på olika sätt. 
Det framkommer skillnader i hur barn förstår sångers innehåll och vid samtal om vad de 
finner som meningsfullt att sjunga framkommer sånger som inte brukar sjungas på 
förskolan. 
 
Nyckelord 
Klassiska barnvisor, populärmusik, förskollärare, barn, förskola, meningsfullhet, 
musikdidaktik, musik, sång. 
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1 Inledning 
“Bä, bä, vita lamm, har du någon ull? 
Ja, ja, kära barn, jag har säcken full 

Helgdagsrock åt far och söndagskjol åt mor 
och två par strumpor åt lille, lille bror” 

 
Klassiska barnvisor såsom Bä, bä, vita lamm har vi båda mött på olika förskolor under 
arbete och Verksamhetsförlagd Utbildning. Vi har stött på denna klassiska barnvisa i en 
modern version, därav vår titel “Bä, bä, vita lamm, har du någon ullerullerull?”. Vi är 
nyfikna på vilka didaktiska överväganden förskollärare har kring de sånger som sjungs 
på förskolan och om de utgår ifrån barnens intressen. Ytterligare en  fundering som 
väckts är hur förskollärare tänker kring att ta in populärmusik i förskolan. Vi undrar om 
populärmusik är en del av musikaktiviteterna i förskolan såsom vi upplever att den 
klassiska barnvisan är.  
 
Tankar har väckts kring olika texters innebörd och ord som används i de klassiska 
barnvisorna eftersom vi upplevt dem som svårförstådda. Vi funderar över hur barnen 
uppfattar orden och innebörden av sångerna och vad barnen anser är meningsfullt att 
sjunga. Vi vill ta reda på vad barnen vill sjunga på förskolan och om detta beaktas  av 
förskollärarna. Läroplanen för förskolan betonar att ett av förskolans uppdrag är att 
överföra vårt kulturarv, våra traditioner samt språk och historia från generation till 
generation. Läroplanen säger även att verksamheten ska grundas på barnens intressen 
och behov (Lpfö 98, rev. 2016). Dessa formuleringar ur Läroplanen för förskolan 
upplever vi som intressanta utifrån vårt syfte med studien. Läroplanen betonar både 
tradition och intresse och därför är det relevant att utföra denna studie för att ställa 
frågor till både förskollärare och barn om hur intressen och tradition bejakas i förskolan. 
 
1.1 Bakgrund 
Enligt förskolans läroplan (Lpfö 98, rev 2016) är förskolans uppdrag att uppmuntra 
barns intresse, nyfikenhet och lust att lära. Enligt läroplanen ska även förskolan skapa 
tillfällen där  kommunikation med hjälp av olika uttrycksformer kan ske, exempelvis 
med rörelse, rytmik, dans, drama, sång och musik. Förskolan ska även sträva efter att 
varje barn utvecklar sin skapande förmåga och förmågan att förmedla sina erfarenheter, 
upplevelser och tankar genom bland annat sång, rörelse, lek, dans, drama och musik. 
Varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sina åsikter och tankar 
och på detta sätt kunna vara med och påverka situationen på förskolan. Barnens 
intressen ska vara en av utgångspunkterna i verksamheten och förskollärare ska ansvara 
för att alla barn på förskolan har ett reellt inflytande vad gäller arbetssättet och 
innehållet i förskolans verksamhet.   
 
Studiens aktualitet kan motiveras utifrån Malkert och Zachrissons (2016) tankar om 
vidare forskning. Malkert och Zachrisson (2016) har genomfört en studie om hur 
sångsamlingar ser ut på olika förskolor och genom observationer undersökt om barnen 
har inflytande i sångsamlingarna. Resultatet visade att förskollärarna hade vissa idéer 
om hur barnen skulle agera vilket hade inverkan på hur samspelet gav utrymme för 
barnens inflytande. I slutet av forskningen tar de upp tankar om vidare forskning. De 
hävdar bland annat att det skulle vara en ytterligare fördjupning i ämnet att intervjua 
förskollärare för att öka förståelsen över hur de resonerar kring sina sångsamlingar. De 
menar att detta kunde öppna upp för analyser kring om det ges utrymme för givande och 
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tagande i verksamhetens sångsamlingar. Vi vill belysa behovet av att samtala med 
förskollärare för att få en inblick i deras tankar om förskolans verksamhet.  
 
Vi upplever även att tidigare forskning har kartlagt vilka sånger barn kan och sjunger i 
förskolan samt hur förskollärare kan arbeta för att utforma musikaktiviteter efter barns 
intressen (Sundin, 1995; Petersson, 2016). Vi finner dock inte att någon forskning utgår 
från att samtala med barn kring hur de upplever sånger i förskolan. Doverborg och 
Pramling Samuelsson (2012) skriver om betydelsen av att vuxna försöker förstå barns 
tankevärldar. De menar att för att ta reda på hur och vad ett barn förstår av ett innehåll 
så måste barnet ställas inför situationer där de får uttrycka sig, reflektera och berätta. 
Det gäller att inte ta barnens vardag och lärande för givet. Förskolläraren bör själv 
ifrågasätta vad barnen finner meningsfullt och inte. Utifrån dessa tankar har vi lagt vikt 
vid att samtala med barnen för att få deras perspektiv på hur de förstår och upplever 
sånger de sjunger i förskolan. Genom att samtala med barnen kan tankar väckas hos 
förskollärare om hur det de gör faktiskt uppfattas av barnen. Vi vill med studien därför 
få en förståelse för hur barnen upplever sångerna. Utifrån det vill vi även bidra till ett 
mer didaktiskt tänkande kring hur sånger används i förskolan och hur de uppfattas av 
barnen. 
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2 Syfte 
Studiens syfte är att genom kvalitativa intervjuer med några förskollärare och barn få en 
fördjupad förståelse av hur förskollärare resonerar kring de klassiska barnvisorna och 
populärmusik som används i förskolans verksamhet samt för vilka sånger några barn 
upplever som meningsfulla att sjunga, om de används på förskolan och om de har 
möjlighet att påverka sångutbudet på deras förskola. 
 
2.1 Frågeställning 
De frågeställningar som ligger till grund för studien är: 
 

- Hur knyter förskollärare samman klassiska barnvisor och populärmusik med 
barns intressen och didaktiska överväganden? 

- Hur pratar barn om sångers innehåll och vad de finner meningsfullt att sjunga 
samt om hur de kan påverka sångutbudet på sin förskola? 
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3 Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt behandlas litteratur och tidigare forskning som är relevant för våra 
forskningsfrågor. 
 
3.1 Den klassiska barnvisans uppkomst och intåget av 
populärmusik i barns livsvärld 
Under 1960-talet gjordes en forskning som fokuserade på att ta reda på vilka visor som 
flest barn kunde sjunga. I resultatet framkom att bland annat Ekorrn satt i granen, Bä, 
bä, vita lamm och Blinka lilla stjärna låg i topp och att majoriteten av visorna som 
fanns med på listan var skrivna av kompositören Alice Tegnér (Sundin, 1995). Bystedt 
och Öster (1992) förklarar att Barnradion år 1988 gjorde en omröstning kring vad barn 
hade för favoritvisor. Även då låg barnvisor såsom Bä, bä, vita lamm och Ekorrn satt i 
granen i topp, men då fanns också sånger som Astrid Lindgrens Idas sommarvisa med 
på topplistan. 
 
Reimers (1983) undersöker i sin doktorsavhandling varför Alice Tegnérs barnvisor fått 
sådan spridning. Han kommer i avhandlingen bland annat fram till att barnvisorna kom 
under en tid då det inte fanns så mycket annan musik som riktade sig till småbarn och 
därför fanns det ingen direkt konkurrens på marknaden. Fagius (2007) beskriver Tegnér 
som en vapendragare för barnens rätt till att ha sånger från deras egna livsvärld. Hon 
ville förhindra att barnen växte upp för snabbt. I flera generationer efter detta har dessa 
barnvisor varit välkända för nästintill alla familjer i Sverige och Reimers (1983) kallar 
dessa låtar för  “klassiska svenska barnvisor” medans Fagius (2007) kallar dem för en 
“odödlig sångskatt”. Fagius (2007) hävdar även att dessa visor sjungs än idag, men att 
de också kan uppstå i andra varianter då sättet de sjungs på kan ha förändrats.  
 
Sundin (1995) förklarar att resultatet i studien om vilka visor flest barn kunde sjunga 
har påverkats av barnens föräldrar. De sjöng samma sånger när de var barn vilket 
innebär att de kan text och melodi och därför överfört detta till sina egna barn. Jederlund 
(2011) förklarar att de sånger som barnen gillar är de sånger som närstående till barnet 
sjunger. Samtidigt menar Sundin (1995) att musiken som barn brukar lyssna på har 
ändrats under de senaste tjugo åren. Lindberg (2002) menar att kulturarvet förändrats av 
samhället och att det barn idag sjunger har influenser från både tradition och 
populärmusik. Sundin (1995) menar att barn numera inte endast sjunger på visor som 
Blinka lilla stjärna utan även på sånger från andra källor, såsom film och TV. Den 
musik som förmedlas genom film och TV förstärks av video och bild vilket ger ett 
större avtryck hos barnen. Massmedia och ekonomiska krafter har idag en allt större 
påverkan på barn till skillnad från skolan och hemmet som tidigare hade den största 
påverkan. Lindberg (2002) menar att kulturarvet fått hård konkurrens och att det är 
viktigt att sjunga de klassiska barnvisorna för att de inte ska försvinna från vårt 
kulturarv. Hon förklarar: “För att leva kvar måste de ha en funktion i miljöer där barn 
finns och är aktiva” (Lindberg 2002:231). 
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3.2 Barns kontakt med musik och språk 
 
3.2.1 Barns språkutveckling i kontakten med musik 
Jederlund (2011) skriver om barns språkutveckling och menar att barn har störst 
utvecklingspotential under sina första levnadsår. Strömqvist (2010) förklarar att barns 
språkutveckling kan relateras till ett sociokulturellt perspektiv eftersom barn lär sig 
språk i samspel med andra. Barns språkinlärning präglas av det språk som finns i 
omgivningen vilket  kan upptäckas och identifieras redan i ett barns joller. Språket 
fortsätter sedan att formas och omorganiseras under hela livet på grund av det samspel 
som råder i omgivningen. Kultti (2013) har gjort en studie som handlar om vilka 
möjligheter barn har till utveckling och lärande genom musik och sång i förskolan. 
Kultti (2013) observerade att sång- och musiksamlingar på förskolor ofta fokuserar på 
socialt samspel och inte på lärande och utveckling. Nyckeln till språktillägnande är att 
få delta i sociala sammanhang tillsammans med andra barn samt att få kommunicera 
med vuxna. Förskollärarna och den pedagogiska miljöns möjligheter till 
språkutveckling påverkar hur barnen kommer att tillägna sig språk. 
 
För att barn ska tillägna sig nya begrepp är det relevant att barnet får begreppet förklarat 
för sig. Allt för många förklaringar från vuxna kan dock hämma barns initiativtagande 
till att själva skapa en förståelse för nya begrepp. Att däremot förklara något på barnens 
utvecklingsnivå gör att barnen kan ta till sig nya erfarenheter mer medvetet (Hagtvet, 
2006). Sundin (1995) menar att barn förstår tonfall innan de förstår betydelsen av olika 
ord och Schön m.fl. (2008) skriver att barn har lättare för att tillägna sig nya ord genom 
att sjunga dem istället för att endast använda dem i talet. Genom att sjunga orden har de 
lättare för att uppfatta ordens uppbyggnad. Jederlund (2011) menar att till exempel 
“tunga fjät” och “helgdagsrock” är ord som barnen inte skulle stött på i andra 
sammanhang än i de klassiska barnvisorna. De blir därför en källa till inlärning av nya 
begrepp vilket inspirerar barnen till förståelse av hela sammanhang. Jederlund (2011) 
menar även att många barn nästan obehindrat kan lära sig texter och melodier på både 
klassiska barnvisor och populärmusik.   
 
3.2.2 Populärmusikens influenser på barn 
Wallerstedt (2015) skriver om hur barn kommer i kontakt med populärkultur och 
nämner Disneyfilmen Frost och menar att den kan bidra till barns lekskapande i 
musiken. Vid ett tillfälle hade Wallerstedt (2015) mött ett barn som sjöng en av låtarna 
från Frost och hade förvånats över hur väl flickan sjöng både melodi och text. Flickan 
hade tagit pauser i sången och förklarat att specifika händelser skulle äga rum innan hon 
kunde fortsätta sjunga. Wallerstedts (2015) tolkning är att filmen “spelades upp” i 
flickans huvud samtidigt som hon sjöng vilket visar på hur filmer kan skapa ett 
sammanhang för barnen i deras musikaliska skapande. Genom att barn kan relatera till 
något de har erfarenhet av och som de tycker om kan musikskapandet bli 
meningsskapande för dem. Eriksson (2013) skriver om Melodifestivalen och menar att 
programmet gör stort intryck på många barn. Eriksson (2013) beskriver ett scenario där 
flera barn på en förskola byggt upp en scen ute på gården. De använde spadar, kvastar 
och hinkar som instrument och framförde flera av låtarna från programmet på scenen. 
 
3.2.3 Meningsfullhet 
Radovic, Brülde och Lorentzon (2012) skriver att meningsfullhet kan handla om vad vi 
känner och upplever samt att vi finner mening i något. Steinberg (1980) problematiserar 
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att meningsfullhet kan ses och upplevas på olika sätt av olika människor. I utbildning är 
det viktigt att verksamheten ses som meningsfull för alla och det bör därför tas hänsyn 
till alla människors olika perspektiv.  
 
Petersson (2016) har gått igenom olika läroplaner och hävdar att begreppet lust inte 
nämns många gånger. Dock används begreppet kunskap betydligt oftare. Petersson 
(2016) menar att lusten är en viktig pusselbit vid skapandet av en pedagogisk 
arbetsform som bidrar till kunskapstillfällen och som är meningsfulla för barnen. 
Petersson (2016) har tittat på ett projekt kallat Farbror Fläskkorvs Musikverkstad. 
Syftet med projektet var att stärka musikaliska kunskaper hos barn genom lustfyllda 
aktiviteter. Resultatet visade att om musikundervisningen utformas efter barnens 
intressen kommer barnen ta till sig kunskap på ett lustfyllt och meningsfullt sätt. Detta 
ställer dock höga krav på lärarna i form av att de behöver ha kunskap om barnens 
intressen samt musik i sig och hur de kan förmedla den till barnen.  
 
Don Lind (2007) hävdar att det finns ett stort samband mellan rörelse och musik och att 
detta har visat sig utgöra en stor roll för barns utveckling. Kroppen kan ses som 
människans verktyg till lärande. Därför bör mindre barn alltid få röra på kroppen på ett 
lekfullt sätt när musik och sång utövas. Även Petersson (2016) betonar att lekfullhet är 
en viktig del av förskolans verksamhet för att barn ska lära sig. Om förskolan är rolig 
för barnen kommer den också bli meningsfull och bidra till ett lärande. För att göra 
verksamheten meningsfull och rolig är det viktigt att försöka inta ett barns perspektiv. 
 
3.3 Förskollärares användning av musik i en förskolekontext 
 
3.3.1 Förskollärares förhållningssätt 
Holmberg (2012) förklarar att förskollärare är mer måna om tradition än om 
nyskapande. Författaren menar att förskolan inte erbjuder varierande musik i 
verksamheten och betonar att ett mer undersökande förhållningssätt skulle gynna 
musiken på förskolan. Sundin (1995) skriver att det är viktigt att förskollärare visar en 
öppenhet till musik och en nyfikenhet för det barnen är intresserade av. Då kommer 
meningsfulla musikaktiviteter skapas för barnen. Jederlund (2011) menar att det är 
viktigt att förskollärare uttrycker glädje och närvaro när de sjunger tillsammans med 
barnen i förskolan. Holmberg (2012) hävdar att förskolans musikstunder oftast 
fokuserar på gemenskap och glädje snarare än lärandet inom musiken.  
 
Kultti (2013) har i sin studie kommit fram till att förskollärarens förhållningssätt är 
avgörande för hur barnen kommer att utvecklas. Om barnen känner igen sig i 
situationen kommer de att bli engagerade och därför är det viktigt att förskolläraren är 
medveten om sitt förhållningssätt och arbetssätt. Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 
2016) betonar att förskolan ska vara en levande kulturell och social miljö som utvecklar 
barnens kommunikativa och sociala kompetens. Lärandet ska grundas i samspelet 
mellan vuxna och samspelet mellan barnen eftersom de lär av varandra. 
 
3.3.2 Didaktiska överväganden vid valet av sånger och musikaktiviteter i 
förskolan 
Ferm Thorgesen (2012) beskriver begreppet musikdidaktik vilket handlar om de val 
som en förskollärare gör gällande den musikaliska verksamheten. Frågor som vad, hur 
och varför är centrala i detta begrepp. Begreppet vad  handlar om vilket musikaliskt 
innehåll som förskolläraren väljer att ha. Frågan hur besvarar på vilket sätt eller vilken 
metod som används. Varför besvarar vilka motiv som ligger till grund för valet av 
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metod och innehåll. Enligt författaren är det även relevant att fråga sig om 
förskolläraren ensam ska ta initiativ till dessa aktiviteter eller om det även ska ske på 
initiativ av barnen. Enligt Ferm Thorgesen (2012) bör en didaktisk verksamhet ha en 
intention och ett syfte.  
 
En kvalitativ studie av Liljerud (2016) fokuserar på hur pedagoger väljer sånger i 
förskolan samt vad de vill förmedla till barngruppen genom dessa sånger. Liljerud 
(2016) utför i sin studie intervjuer via mail och resultatet visar att många pedagoger 
använder sig av sånger som de själva sjöng i sin barndom och som de har personliga 
erfarenheter av. Dessa sånger används för att barnen ska känna igen sig i sångerna då de 
sannolikt lärt sig dem hemma. Undersökningen visar även på att dessa sånger används 
eftersom det anses viktigt att föra vidare sångtraditioner som funnits i flera generationer. 
Samtidigt skriver Denac (2008) i sin forskning om vikten av att pedagoger utgår ifrån 
barnens intressen då de formar och skapar musikaktiviteter i förskolan. Om 
pedagogerna ger större utrymme för barnens intentioner kommer barnen ha en mer 
positiv attityd mot musikaktiviteter. Det är viktigt att barnen får inflytande i planeringen 
av musikaktiviteterna och att de även får en aktiv roll under aktiviteten.   
 
Still (2011) har genomfört en forskning om planerade musikaktiviteter i förskolan som 
utgår från att undersöka barnvisors texter och hur de förmedlas. Still (2011) beskriver 
hur pedagoger arbetar för att verklighetsförankra texterna i olika barnvisor till barnens 
egna erfarenheter. Still (2011) finner att pedagogerna i studien ofta ställer frågor till 
barnen kring innehållet i texterna och använder förstärkande material såsom bilder för 
att göra situationen mer konkret. De förtydligar ord och frågar om barnen förstår orden i 
texterna. Forskningen visar att pedagogerna är noggranna med att barnen ska förstå 
texterna, både texternas innebörd och specifika ord. Barnen ger uttryck för visornas 
betydelse och sin önskan om vilka visor som ska sjungas. De visar ofta sin förståelse 
genom att associera orden till bilder som pedagogerna har placerat i miljön. De 
använder kroppen eller kommunicerar kring bilderna för att visa vilken sång de vill 
sjunga. Studien visar även att vissa ord och handlingar ifrågasätts av barnen då de inte 
stämmer överens med deras verklighet eller erfarenheter. Vid dessa tillfällen visar 
forskningen på vikten av att pedagogerna möter barnens funderingar och stöttar dem för 
att inte göra barnen konfunderade.         
 
3.3.3 Klassiska barnvisor och populärmusik 
Söderman (2012) problematiserar en föreställning som finns om att barn ska sjunga det 
som vuxna kallar “barnmusik” och att populärmusiken inte ska förstöra barnen. 
Söderman (2012) menar att det som idag ses som barnmusik sågs som kontroversiell 
populärkultur då den kom. Exempelvis ifrågasattes sångerna och böckerna om Pippi 
Långstrump när de kom men idag anses dessa sånger vara inom ramen för “barnmusik”. 
Vuxnas reaktion på populärmusik i förskolan är ofta negativ och det finns en rädsla för 
att de klassiska visorna ska försvinna. Söderman (2012) poängterar att det är viktigt att 
tänka på att kultur ständigt skiftar och att barn tillägnar sig populärkulturen på ett annat 
sätt än vuxna. Förskolan bör därför inte endast använda sig utav det som räknas som 
klassisk “barnmusik” utan bör även vara öppen för musik som barnen tycker om. Detta 
är viktigt för att barnen ska kunna koppla sin verklighet och sina erfarenheter till det 
som händer i verksamheten och därmed känna att den är meningsfull. 
 
Även Persson (2000) menar att kulturen har förändrats över tid och att populärkultur har 
bidragit till en förändring i skolan. Populärkulturen har en stor roll för barn och unga 
idag och detta ses i många fall som problematiskt från lärare och skolorganisation. 
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Historiskt sett har skolans uppgift varit att bekämpa populärkulturen och att skydda barn 
från lockelser. Persson (2000) ställer sig frågande till om detta fortfarande håller. 
Skolan kan vara den enda platsen där eleverna får komma i kontakt med andra 
kulturformer än de som råder just nu. Därför bör det finnas en mångfald i skolan där 
både det nya, populära och det äldre och klassiska kan råda tillsammans. Holmberg 
(2012) hävdar att media och den kommersiella genomslagskraften har ökat vårt 
samhälles utbud och tillgång till musik och att detta har format nutidens barn. 
Författaren ställer sig kritisk till att musikutbudet som idag spelas eller sjungs i vårt 
samhälle sällan tar sig in i förskolans verksamhet.  
 
3.4 Barnperspektiv och barns perspektiv 
Sommer och Pramling Samuelsson (2011) skriver om barnperspektiv och barns 
perspektiv. De hävdar att barnperspektiv är en vuxens eftersträvan mot att förstå ett 
barns uppfattningar och erfarenheter på ett så realistiskt sätt som möjligt. Detta är dock 
omöjligt att helt uppnå eftersom de vuxna inte har tillträde till barnets värld. Genom 
observation och tolkning av barnens handlingar i interaktionen med andra kan den 
vuxna göra försök till att förstå ett barn. Barns perspektiv däremot handlar om barnets 
uppfattningar, erfarenheter och förståelse av sin egen livsvärld. Det är ett barns 
perspektiv som den vuxna försöker uppnå via ett barnperspektiv. Detta är dock omöjligt 
då den vuxna alltid gör en tolkning. Enligt Sommer och Pramling Samuelsson (2011) 
tror de flesta lärare att de vet vad ett barn tänker. Detta ställer sig författarna kritiska till 
och menar att det är en stor skillnad på att ha en ungefärlig idé kring vad ett barn tänker 
och på att vara lyhörd i sitt vardagliga arbete med dem. Det är därför av stor vikt att 
ställa öppna frågor till barnen och på detta sätt låta dem uttrycka sig. För att barnen ska 
kunna involveras i verksamheten måste läraren se barnets värld vilket är en stor 
utmaning. 
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4 Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt beskrivs det teoretiska ramverk som ligger till grund för analysen av 
resultatet. De centrala teoretiska begrepp som analysen utgår ifrån är klassiska 
barnvisor, populärmusik, meningsfullhet, musikdidaktik, barnperspektiv och barns 
perspektiv. 
 
För att barn ska känna meningsfullhet är det viktigt att de kan koppla sina erfarenheter 
till det som händer i verksamheten. Förskolan bör inte endast använda sig utav det som 
räknas som klassisk “barnmusik” utan bör även vara öppen för musik som barnen tycker 
om eftersom barn idag tillägnar sig populärkulturen på ett annat sätt än vuxna 
(Söderman, 2012). Petersson (2016) betonar att lekfullhet är en viktig del av förskolans 
verksamhet. Om förskolan är rolig för barnen kommer den också bli meningsfull och 
bidra till ett lärande. Musikdidaktik handlar om de val en förskollärare gör i 
musikundervisningen. Det handlar om vilket innehåll förskolläraren väljer att ha och 
varför denna metod och detta innehåll valts (Ferm Thorgesen, 2012). I analysen 
kommer vi fokusera på den didaktiska frågan kring varför förskollärare gör 
musikaktiviteter i förskolan och hur de gör dem meningsfulla för barnen.  
 
Klassiska barnvisor har i flera generationer varit välkända för nästintill alla familjer i 
Sverige (Reimers, 1983). Denna spridning över flera generationer har påverkats av att 
föräldrar överfört visorna som ett kulturarv till sina barn (Sundin, 1995). Kulturarvet har 
dock förändrats av samhället och barn idag får mycket influenser från populärmusik och 
TV vilket utgör ett hot mot de klassiska barnvisorna (Lindberg, 2002). Vuxnas reaktion 
på populärmusik i förskolan är ofta negativ på grund av en rädsla för att de klassiska 
visorna ska försvinna. Kultur skiftar dock ständigt och förskolan bör därför ge plats åt 
populärmusik som barnen tycker om (Söderman, 2012). Det bör finnas en mångfald där 
både det nya, populära och det äldre, klassiska kan råda tillsammans (Persson, 2000). Vi 
kommer i analysen fokusera på förskollärarnas olika uttalanden om användningen av 
klassiska barnvisor och populärmusik i förskolan för att identifiera likheter och 
skillnader.  
 
Barnperspektiv är en vuxens strävan mot att förstå ett barns uppfattningar på ett så 
realistiskt sätt som möjligt. Barns perspektiv handlar istället om ett barns uppfattningar 
och förståelse av sin egen livsvärld. Det är omöjligt att som vuxen uppnå ett barns 
perspektiv eftersom de vuxna inte har tillträde till barnets värld. Den tolkning som en 
vuxen kan göra av ett barns livsvärld kallas ett barnperspektiv. De flesta vuxna tror att 
de vet vad ett barn tänker men skillnaden är stor mellan att ha en ungefärlig idé om vad 
ett barn tänker och att ställa öppna frågor till barnen för att faktiskt ta reda på vad de 
tänker (Sommer & Pramling Samuelsson, 2011). Vi kommer i analysen belysa hur 
barns perspektiv och barnperspektiv kan komma till uttryck genom att förskollärare 
försöker se saker ur ett barnperspektiv och genom att barn får uttrycka sig genom ett 
barns perspektiv. 
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5 Metod 
I detta avsnitt redogörs och argumenteras det metodval som användes i studien för att 
uppnå syftet samt för att svara på studiens frågeställningar. I detta avsnitt redovisas 
vetenskapsteoretiskt perspektiv, datainsamlingsmetodik, urvalsgrupp, genomförande, 
bearbetningen av empirin, studiens trovärdighet samt etiska ställningstaganden. 
 
5.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 
Studien har sin utgångspunkt i ett fenomenografiskt perspektiv. Fenomenografi används 
för att få en uppfattning om hur individen uppfattar ett fenomen. Det handlar om att ta 
reda på hur ett ofta förgivettaget fenomen uppfattas av individen. Syftet med att 
använda ett fenomenografiskt perspektiv är att kunna kategorisera och upptäcka en 
variation i individers uppfattning av ett fenomen eftersom olika individer upplever 
fenomen på olika sätt (Kihlström, 2007). Vår studie har sin utgångspunkt i ett 
fenomenografiskt perspektiv eftersom vi vill få en uppfattning om hur förskollärare och 
barn upplever sånger i förskolan. Genom att använda oss av fenomenografi får vi ta del 
av de intervjuades, i detta fall informanternas, enskilda uppfattningar. 
 
5.2 Datainsamlingsmetodik 
För att samla in empiri till vår studie utgår vi ifrån en kvalitativ forskning. Vår 
motivering till att utgå ifrån en kvalitativ forskning är att denna forskning kan ge oss en 
inblick i förskollärares och barns tankar eftersom vi kan ta del av deras förklaringar och 
uttryck. Denscombe (2016) förklarar att en kvalitativ forskning genomförs genom 
exempelvis intervjuer och observationer och representeras i ord. Vi har utgått från 
denna forskningsmetod då vi genomfört intervjuer och sedan använt empirin i dessa för 
att svara på våra frågeställningar.  
 
5.3 Genomförande 
Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer 
innebär att intervjuaren förberett specifika frågor som ska besvaras men är beredd på att 
eventuellt ställa frågorna i annan ordningsföljd än planerat samt att ställa eventuella 
följdfrågor. Semistrukturerade intervjuer ger även informanten tillåtelse att ge utförliga 
och öppna svar kring de ämnen som tas upp i intervjun  (Denscombe, 2016). Vi valde 
att utgå ifrån semistrukturerade intervjuer för att synliggöra förskollärares och barns 
perspektiv samt för att ge dem utrymme att delge sina tankar om ämnet. Vi valde att 
genomföra personliga intervjuer. Detta innebär att intervjun sker mellan en intervjuare 
och en informant. Detta är en fördel då det som kommer fram i intervjun endast 
kommer från en källa, nämligen från informanten (Denscombe, 2016). Vi upplevde att 
personliga intervjuer var lämpliga i studien för att synliggöra individens svar och för att 
informanten inte skulle påverkas av andras synpunkter. 
 
Vi spelade in intervjuerna via ljudupptagning. Denscombe (2016) menar att 
ljudupptagning ger en övergriplig dokumentation på intervjun och bidrar till att 
materialet kan undersökas flertalet gånger. Ljudupptagning kan också ses som en bra 
dokumentationsmetod för att inte vara ett störande moment i intervjun. Den empiri vi 
fick fram genom intervjuerna säkerhetskopierade vi sedan. Denscombe (2016) menar att 
säkerhetskopiering bör göras i en kvalitativ studie eftersom materialet inte är 
ersättningsbart. 
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5.4 Urval 
Vi intervjuade fyra förskollärare på två olika förskolor i södra Sverige.Vi valde att först 
vända oss till förskolecheferna på de aktuella förskolorna för att kontrollera möjligheten 
till att genomföra intervjuerna. Vi kontaktade sedan förskollärarna och informerade dem 
om studien och fick deras tillåtelse om deltagande. Dessa förskollärare har vi tidigare 
haft kontakt med under vår förskollärarutbildning. Urvalet är enligt Denscombe (2016) 
ett bekvämlighetsurval. Detta innebär att forskaren väljer det som finns nära till hands 
på grund av begränsade resurser såsom tid och pengar. Detta val kan motiveras med att 
vi på ett enkelt sätt kunde komma i kontakt med förskollärarna och planera in en 
intervju. Detta var en viktig faktor för oss eftersom vi hade en tidsbegränsning för 
genomförandet av vår studie. Förskollärarna som intervjuades valdes även för att de 
kändes lämpliga för att besvara våra frågeställningar. Vi valde att ha en viss mångfald 
på de intervjuade förskollärarnas ålder och erfarenhet. Detta för att vi ville skapa 
möjligheter till variation i resultatet. 
 
De fyra olika barn som intervjuades på två olika förskolor i södra Sverige hade var och 
en en koppling till någon av de intervjuade förskollärarna. Detta för att skapa ett 
sammanhang i studiens resultat. Vi intervjuade både flickor och pojkar och barnen var 
mellan fyra och fem år gamla. Barnen på den ena förskolan valdes utefter att föräldrarna 
gett sitt godkännande och för att dessa barn kunde uttrycka sig på ett verbalt sätt. 
Barnen på den andra förskolan valdes eftersom de själva tog initiativ till att bli 
intervjuade. Wallerstedt (2010) betonar att när barnintervjuer genomförs är det är viktigt 
att tänka på tidpunkt, plats och utrustning samt att knyta en social kontakt med barnet 
innan. Det är viktigt att barnet känner ett förtroende för den som intervjuar. Detta var 
något vi noga beaktade. Vi intervjuade barnen under vår Verksamhetsförlagda 
Utbildning på förskolorna vilket innebar att vi träffade barnen varje dag. Då kunde vi 
skapa en kontakt med barnen under en lång tid så att de skulle känna sig trygga med 
oss. 
 
I urvalet beaktade vi det som Hermerén (2011) skriver om tystnadsplikt och 
anonymisering. Detta innebär att personuppgifter tas bort för att göra det omöjligt att 
identifiera de medverkandes uppgifter. De intervjuade förskollärarna och barnen har 
därför anonymiserats och istället för att använda tilltalsnamn eller påhittat namn har 
förskollärarna och barnen tilldelats varsin bokstav.   
 
5.4.1 De intervjuade förskollärarna 
Förskollärare A är kvinna och arbetar på en förskola i södra Sverige på en avdelning 
med barn i 2-6 årsåldern. Hon har arbetat som förskollärare sedan 2007 då hon tog sin 
förskollärarexamen. Hon arbetar på avdelningen där barn A och B går. Förskollärare B 
är kvinna och arbetar på en förskola i södra Sverige på en avdelning med barn i 2-6 
årsåldern. Hon har arbetat som förskollärare sedan 2000 då hon tog sin 
förskollärarexamen. Hon arbetar på avdelningen där barn A och B går. Förskollärare C 
är kvinna och arbetar på en förskola i södra Sverige på en avdelning med barn i 3-4 
årsåldern. Hon har arbetat som förskollärare sedan 2007 då hon tog sin 
förskollärarexamen. Hon arbetar som förskollärare på avdelningen där barn C går. 
Förskollärare D är kvinna och arbetar på en förskola i södra Sverige på en avdelning 
med barn i 5-6 årsåldern. Hon tog sin förskollärarexamen 1980 och har sedan dess 
arbetat som förskollärare. Hon arbetar på avdelningen där barn D går. 
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5.4.2 De intervjuade barnen 
Barn A är pojke och är fyra år och två månader gammal. Han går på avdelningen där 
förskollärare A och B arbetar. Barn B är flicka och är fem år och fyra månader gammal. 
Hon går på avdelningen där förskollärare A och B arbetar. Barn C är pojke och är fyra 
år och en månad gammal. Han går på avdelningen där förskollärare C arbetar. Barn D är 
pojke och är fem år och sex månader gammal. Barn D går på den avdelning där 
förskollärare D arbetar. 
 
5.5 Bearbetning av empiri 
För att bearbeta vår empiri transkriberade vi våra ljudinspelningar av intervjuerna 
ordagrant. Dovemark (2007) förklarar att transkribering är en skriftlig konstruktion om 
det som kommunicerats muntligt. För att transkriberingarna skulle bli korrekta och i sin 
helhet lyssnade vi igenom inspelningarna flera gånger för att säkerhetsställa att vi inte 
missat något. Efter transkriberingen började vi granska empirin. Malmqvist (2007) 
menar att granskningen främst kan skapa en överblick på innehållet i empirin vilket 
bidrar till att centrala teman kan identifieras. I granskningen upptäckte vi centrala teman 
som svarade på våra frågeställningar och vi kunde därför kategorisera svaren i olika 
avsnitt. Vi valde att kategorisera intervjuerna med förskollärare för sig och intervjuerna 
med barnen för sig. I dessa båda kategorier blev empirin uppdelad i kategoriseringar 
utifrån våra frågeställningar. 
 
5.6 Tillförlitlighet 
Allwood och Erikson (2010) skriver om tillförlitlighet vilket innebär att en forskning tar 
avstånd från värderingar i hög grad samt är saklig. Då vi granskade och bearbetade vår 
empiri var vi så sakliga som möjligt. Vi ville att de intervjuades perspektiv skulle 
komma fram på ett nästan ordagrant sätt för att ge en rättvis bild av deras svar i vårt 
resultat. 
 
5.7 Studiens trovärdighet 
Resultatet av en studie är relevant att studera för att bedöma studiens trovärdighet. 
(Allwood & Erikson, 2010). Trovärdighet innebär att de som genomfört studien ska 
kunna visa på att den insamlade datan är relevant och verklig för att läsaren ska få en 
garanti på att forskningen är korrekt genomförd (Denscombe, 2016). Trovärdighet 
innebär även att metoden ska undersöka det den menat att undersöka (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Vi ville göra studien mer trovärdig genom att använda många citat 
för att bidra till en helhetsbild av den insamlade empirin. Våra intervjuguider är 
bifogade som bilagor för att läsaren ska kunna ta del av de frågor vi ställt och därmed 
kunna granska trovärdigheten i vår studie.  
 
5.8 Etiska överväganden 
I planeringen och genomförandet av studien beaktade vi Forskningsrådets 
forskningsetiska priciper. Dessa innefattar fyra krav som varje studie måste utgå ifrån 
för att skydda de individer som medverkar i studien. Dessa fyra krav är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att de som utför studien har krav på att informera de som 
deltar i studien om vilket syfte den har. Samtyckeskravet handlar om att de som deltar i 
studien har rätt att avgöra om de ska medverka eller inte. Konfidentialitetskravet 
innebär att uppgifterna som framkommer i studien, samt de deltagandes uppgifter, ska 
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hållas anonyma. Nyttjandekravet syftar till att insamlad data endast används till studiens 
ändamål och inte i något annat sammanhang (Björkdahl Ordell, 2007). 
 
Dessa etiska överväganden uppfylldes genom att vi informerade informanterna om de 
olika kraven innan intervjuerna startade. De fick information om studiens syfte och fick 
sedan själva avgöra om de ville delta i studien. De fick även information om att de 
under intervjun kunde avbryta om så önskades. Både barn och förskollärare fick även 
information om att intervjuerna spelades in via ljudupptagning, att deras uppgifter 
skulle hållas anonyma samt att materialet endast skulle användas till vår studie. 
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6 Resultat 
Detta kapitel redoviserar studiens resultat och kategoriserar empirin i teman som svarar 
på frågeställningarna; Hur knyter förskollärare samman klassiska barnvisor och 
populärmusik med barns intressen och didaktiska överväganden? Hur pratar barn om 
sångers innehåll och vad de finner meningsfullt att sjunga samt om hur de kan påverka 
sångutbudet på sin förskola? Dessa frågeställningar har omformulerats och 
kategoriserats på följande sätt: Hur förskollärare knyter samman  klassiska barnvisor 
och populärmusik med barns intressen, hur förskollärare knyter samman klassiska 
barnvisor och populärmusik med didaktiska överväganden, hur barn pratar om sångers 
innehåll, hur barn pratar om vad de finner meningsfullt att sjunga och hur barn pratar 
om hur de kan påverka sångutbudet på sin förskola. 
 
6.1 Hur förskollärare knyter samman klassiska barnvisor och 
populärmusik med barns intressen 
 
6.6.1 Förskollärares tankar om vad barn finner som meningsfullt 
Tre av de fyra förskollärarna nämner att deras tanke om vad barnen finner som 
meningsfullt är något som barnen känner igen. Förskollärare A förklarar att barnen ofta 
återkopplar till sådant som de fått med sig hemifrån, om de exempelvis tittat på Pippi 
vill de även sjunga om Pippi. Förskollärare B menar att det handlar om det som barnen 
kan och förklarar att “när de kan sjunga med då är det roligare”. Förskollärare C menar:  
 

…jag tror det dom själva kan associera till eller själva sätta sig 
in i på nåt vis eller om det är nåt dom själva varit med om eller 
nåt dom tycker om… 

 
Förskolläraren fortsätter med att berätta att en uppfattning om när något är meningsfullt 
för barnen är när barnen berättar om eller nynnar på sångerna och att det lever kvar hos 
dem. 
 
Förskollärare A, C och D tar även upp rörelse som en del i det som barnen finner 
meningsfullt. Förskollärare A förklarar att rörelse gör musiken roligare och “får man 
rörelse kan det vara lättare att komma ihåg också”. Förskollärare C nämner också att 
barnen brukar vara glada då de gör rörelsesånger och får hoppa, stå och snurra och 
menar att de brukar uppskatta de sångerna. Förskollärare D förklarar att rörelsesånger 
innebär mycket glädje och att det uppmanar barnen till att röra på sig. Förskolläraren 
menar också att det finns mycket rörelse i barnen och att de vill röra på sig och dansa. 
Förskolläraren nämner även: 
 

Det tror jag att barnen fastnar för, det här lite mer roliga, som är 
mer rytmiskt och lite kulig melodi och gärna lite kul 
ordvändningar också. Så ska vi behålla det gamla så får vi nog 
jobba lite på det annars så kommer det försvinna. 

 
Både förskollärare B och C tar upp populärmusik under frågan. Förskollärare C menar 
att barnen ofta nynnar på sånger från något TV-program och att de blandar mycket 
populärmusik med det som sjungs på förskolan. Förskollärare B pratar om att barnen 
ofta kan texterna i populärmusik och tar upp Melodifestivalen som ett exempel. 
Förskolläraren menar att trots att det var längesen det gick på TV sjunger barnen 
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fortfarande sånger därifrån och kan dem fortfarande. På frågan om förskolläraren 
använder sig av kunskapen om vad barnen finner som populärt svarar hon: 

 
Ja, ja men det är ju det som är målet, varför tar jag fram 
sångerna? Jag vill ju att det ger någonting för barnen, så är det. 
Det är därför vi är här! 

 
6.1.2 Barnen som utgångspunkt 
Samtliga förskollärare betonar att det är viktigt att fråga och låta barnen välja sånger för 
att de som förskollärare ska utgå från barnens intentioner. Förskollärare A menar att 
“...då blir det oftast de klassiska låtarna” och förskollärare D beskriver att barnens 
önskemål har att göra med “...dom sånger som barnen kan och kan delta i… så därför är 
det dom sångerna”. Förskollärare C är inne på ett annat spår och hävdar att de äldre 
barnens efterfrågan av musik oftast har att göra med deras fritidsintressen eller program 
från TV. Förskolläraren poängterar att “det kan va bildande för oss också att lyssna på 
barnen ibland”. Förskollärare B berättar att barnen går och nynnar på olika låtar och 
“...då fångar vi upp den”. 
 
Alla fyra förskollärare pratar om sången i den fria och spontana leken. Förskollärare D 
berättar att “det blir mycket spontansjung under lek” och att det även sker “när vi sitter 
runt ett bord och man pysslar”. Förskollärare A beskriver även spontansång och nämner 
exempel så som: 
 

...när vi är ute och gungar eller sitter i sandlådan eller något när 
man sitter och är samlade också om man är inne tycker jag 
också att det kan vara i den fria leken när de sitter några stycken 
och sjunger… 

 
6.1.3 Sammanfattning 
Förskollärarna knyter samman klassiska barnvisor och populärmusik med barns 
intressen genom att barnen får välja sånger i förskolan för att de ska utgå ifrån deras 
intressen. Barnens val kan bli både klassiska barnvisor och populärmusik. Barnen 
blandar in populärmusik i förskolan tillsammans med det de brukar sjunga på förskolan. 
Detta anser en av förskollärarna vara viktigt att tänka på när sånger väljs. Förskolläraren 
menar att målet är att sångerna som väljs ska ge något för barnet. Förskollärarna pratar 
om sången i den spontana leken och en förskollärare menar att då barnen sjunger på 
sånger “fångar de upp” detta. De tror att barnen finner något meningsfullt om det är 
något som de känner igen och kan associera till. De pratar även om att de gör 
rörelsesånger eftersom barnen då uttrycker glädje.  
 
6.2 Hur förskollärare knyter samman klassiska barnvisor och 
populärmusik med didaktiska överväganden 
 
6.2.1 Klassiska barnvisor och populärmusik 
Samtliga förskollärare menar att sångerna de sjunger är varierande, men att de alla 
sjunger de klassiska barnvisorna. Exempel som uppkom var Bä, bä, vita lamm, Blinka 
lilla stjärna och Imse vimse spindel. Förskollärare C och B förklarar att de använder de 
klassiska barnvisorna med en modernisering, exempelvis förklarar förskollärare B att de 
sjunger Bä, bä, vita lamm “...och det är oftast med ullerullerull som de vill ha”. 
Förskollärare C betonar också detta och svarade “och sen tycker dom ju det är jätteroligt 
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när man gör varianter på dom, om man gör en bamsespindel istället för vanlig imse 
vimse”. 
 
Förskollärare A, C och D ställer sig positiva till frågan om hur de ser på att ta in 
moderna låtar i verksamheten. Förskollärare D menar att det finns mycket bra 
barnmusik idag, men att “...vi som pedagoger måste ha lyssnat av innan.” Förskollärare 
C berättar att “det tycker jag är kul om man kan det” och menar även att “man kan föra 
samman deras hem, det dom tar med sig hemifrån tar dom in här och att man kan delge 
fler...”. Förskollärare A uttrycker sig på följande sätt;   

 
Det tycker jag också är bra, där tycker jag att det är viktigt att vi 
hänger på, vilka av de här moderna sångerna är det som barnen 
tycker om, vilka sjunger dem? Där känner jag att där får man 
vara på alerten och ta reda på vad det är för några. 

 
Förskollärare B är lite mer skeptisk och uttrycker att “...jag tycker att det är okej i 
lagoma mängder…” och menar att de oftast tar in moderna låtar i verksamheten i 
samband med att barnen vill dansa. Förskolläraren berättar att hon inte själv 
introducerar låtar från populärmusik utan att det sker på barnens begäran. Förskollärare 
B berättar: 
 

...de flesta barnen är väldigt förtjusta i musik, just nu har det 
varit mycket att de vill att vi ska sätta på musik och det har vatt 
endel av den här populärmusiken de önskar men jag försöker 
ibland att ta barnvisorna istället, det är inte alltid att det går… 

 
Förskollärarna B och D kommer under samtalet in på Melodifestivalen då de pratar om 
barnens intresse och vad som är populärt hos dem. Förskollärare D berättar att “Dom 
har jobbat jättemycket härinne med Melodifestivalen, för det är barnens intresse”. 
Förskollärare B nämner att det fortfarande är en speciell låt som har fastnat, vilket är 
Bada nakna, och menar att detta kan bero på att det är en låt som har barnen har lärt sig. 
Förskollärare C förklarar att barnen nynnar på något från ett TV-program men att hon 
inte vet mer om vad det är för något. 
 
6.2.1.1 Digitala verktyg som hjälpmedel 
Förskollärare A, B och D berättar om användandet av iPads i sina verksamheter. Två av 
förskollärarna, A och D, menar att deras iPad är till bra hjälp då det gäller att söka och 
leta reda på sånger som barnen introducerar. Förskollärare A berättar att “...då har vi ett 
jättebra redskap, om inte vi vet och de sjunger så kan vi leta reda på den på till exempel 
iPaden…”. Förskolläraren fortsätter och menar att “där får man vara på alerten och ta 
reda på vad det är för några sånger som barnen sjunger på”. Förskollärare D menar att 
det går “snabbt att ta reda på saker och ting” och syftar bland annat till texter på olika 
sånger. 
 
6.2.2 Förskollärares tankar om barns upplevelser 
Förskollärare B, C och D använder alla begreppet glädje då de pratar om att sjunga med 
barnen. De förklarar att barnen känner glädje när de kan sångerna och kan delta. 
Förskollärare B och C förklarar även hur andra känslor kan involveras med hjälp av 
sång, till exempel bidra till tröst eller för att känna lugn. Förskollärare A, C och D 
menar att sången är viktig för att barnen ska få känna gemenskap och vara tillsammans. 
Förskollärare C menar att: 
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…när det är rörelser till så fångar det dom på ett mer, alltså ett 
bra sätt eller så. När dom får använda både kroppen och rösten... 

 
I samtliga förskollärares intervjuer uppkommer ämnet om dans och rörelse, dock har de 
olika infallsvinklar och kommentarer om detta. Förskollärare A anser att rörelsesånger 
är viktiga. Förskolläraren menar att rörelsesånger kan vara inbjudande att utöva drama 
till vilket även bidrar till rörelse, språk och samspel med andra. Förskollärare A säger att 
“rörelse och musiken är nog mest meningsfullt för dem tror jag “. Förskollärare B 
poängterar flera gånger glädjen i att dansa till musik och menar att: 
 

 …du får in gemenskapen, jag ser hur kombinationer som är och 
dansar tillsammans och rör sig, kombinationer av barn som 
kanske inte hade uppstått annars...  

 
Förskollärare B berättar om Just Dance som de använder sig av på Youtube: 

 
 ...där har du ju ett syfte, du får in rörelse och du ska försöka 
göra samma rörelser som dem och då tar vi ju det på storbild… 

 
Detta görs enligt förskollärare B mest på barnens begäran. Förskollärare C menar att de 
stora barnen ofta är aktiva i musiken och att de ofta “går på gympa och dom hör sånger 
där”. Förskolläraren menar också att när ett barn blir tre till fyra år gammalt så “börjar 
dom ju gilla sånger med lite mer hålligång liksom”. Förskollärare D pratar även om 
sånger med ett högre tempo i och förklarar “...och då kan jag tänka mig att man kan 
tycka att dom här gamla Alice Tegnér-visorna är lite tradiga i förhållande…” 
 
6.2.3 Språkutveckling 
Alla fyra förskollärare poängterar att sång kan bidra till barnens språkutveckling. 
Förskollärare C förklarar att “...man tränar språket utan att det blir nåt, utan att man är 
medveten om det eller vad man ska säga, utan att det blir automatiskt” och förskollärare 
B påstår att barn kan ha svårt att uttala ord i tal men kan sjunga dem istället. 
Förskollärare D menar att de arbetar aktivt med språkinlärningen genom sång och att 
använda illustrationer för att barnen ska få följa ordningen på bilderna och därmed träna 
på läsriktningen. Förskollärare D fortsätter och menar att många sånger innebär att 
barnen ska lära sig någonting:  
 

Vi ska höra rim i vissa sånger, man ska lära sig alfabetet i vissa 
sånger. Det finns en viss ordning när man sjunger, man ska lära 
sig det 

  
Förskollärare A menar också att sång bidrar till lärande och förklarar det såhär: 
 

För många är det ju mycket med språket om de inte kan och har 
svårt att lära sig ordmelodin i något så kan ju det vara lättare att 
få se på munnen och sjunga, rätt om inte de kan uttala det så 
kanske de kan få med melodin, det är en bra träning för språket 
vidare sen tänker jag. 

 
Förskollärare D pratar om de klassiska barnvisorna och menar att “de tillhör ju 
traditionen men dom innehåller mycket svåra ord som våra barn inte vet vad är”. 
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Förskolläraren fortsätter och betonar “...så får man stanna upp och förklara vissa ord i 
alla fall för att barnen ska förstå”. Förskollärare C är inne på samma ämne men menar 
att de inte brukar förklara ord för barnen och att barnen inte heller brukar ifrågasätta 
ord. Förskolläraren fortsätter: 
 

... jag vet inte vad det är som gör det, om det är att man gör lite 
rörelser som gör att dom ändå undermedvetet förstår meningen i 
det eller att det bara är så, så här sjunger man den. Nej jag vet 
inte, men det vore ju spännande att faktiskt fråga dom nån gång 
att, vad är detta nu då 

 
6.2.4 Överföring av tradition 
Samtliga fyra förskollärare ställer sig positiva till frågan om att använda de klassiska 
barnvisorna i förskolan. De använder sig av begrepp såsom historia, kultur, sångskatt 
och arv för att förklara varför de använder sig  av den klassiska barnvisan. Förskollärare 
A, B och D nämner hur dessa sånger kan bli en länk mellan barnen och deras föräldrar 
och äldre släktingar och att det kan skapa gemenskap med dem. Förskollärare A betonar 
att “mamma, pappa, mormor, morfar alla dem har sjungit dem. Det tror jag att det är 
därför de gärna vill sjunga dem”. 
 
6.2.5 Yrkesrollen 
Förskollärare B berättar att barnen påverkas mycket av det som de vuxna känner för vid 
tillfället. Förskolläraren menar att det som förskollärarna och andra pedagoger 
presenterar för barnen är sådant som de tycker om och på detta vis kan de påverka 
mycket vad barnen också senare ska gilla. Förskollärare B uttrycker sig på följande sätt: 
 

För så är det med allting när det gäller att förmedla något, det 
som du själv tycker om förmedlar du ju på ett glatt sätt, om jag 
skulle sjunga en låt som jag inte gillar eller göra något som jag 
inte gillar så på något vis så skiner det igenom lite, så man 
bjuder rätt mycket på sig själv 

 
Förskollärare A, C och D tar upp läroplanen för förskolan i intervjuerna. Förskollärare 
C pratar om hur de klassiska barnvisorna används i verksamheten och menar att “det 
ligger väl lite i vårt uppdrag med, i läroplanen, att det är traditioner å bevara vår 
sångskatt som vi har”. Förskollärare A och D nämner också läroplanen men de betonar 
istället vikten av att barnen ska ha inflytande och delaktighet. Förskollärare A förklarar 
detta såhär: 
 

Allra viktigaste är att vi lyssnar till barnen, vad vill barnen göra? 
Vi är här för barnen, och de ska ha ett lärande enligt vår 
läroplan. Det ska vara roligt att lära och lekfullt att lära. I det 
uppdraget vi har då ska man lyssna på barnen och de ska vara 
delaktiga och kunna påverka, där är ett bra sätt för även de små 
barnen att kunna påverka. 

 
6.2.6 Sammanfattning 
Förskollärare knyter samman klassiska barnvisor och populärmusik med didaktiska 
överväganden genom att variera vad de sjunger med barnen och använder sig av både 
klassiska barnvisor och populärmusik. De menar att barnen har med sig klassiska 
barnvisor och populärmusik hemifrån och att det som förskollärare är viktigt att “hänga 
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med” i det barnen gör. För att de ska kunna ta del av den populärmusik som barnen 
introducerar använder förskollärarna digitala verktyg såsom iPads som hjälpmedel. Två 
av förskollärarna använder de klassiska barnvisor med en modernisering eftersom det är 
något som barnen visar intresse för. Förskollärarna väljer att använda sig av klassiska 
barnvisor och populärmusik för att barnen ska få känna glädje och gemenskap, få utlopp 
för känslor och för att röra på sig och göra något tillsammans. De menar även att 
sångerna kan bidra till barnens språkutveckling och inlärning av nya begrepp och en 
förskollärare betonar vikten av att därför förklara orden för barnen.  
 
En förskollärare menar att förhållningssättet är viktigt i sångutövningen med barnen och 
att sångerna bör förmedlas på ett positivt sätt för att barnen ska utveckla ett intresse för 
musik och sång. Förskollärarna menar att de använder de klassiska barnvisorna för att 
överföra historia, arv och kultur och förtydligar att detta även är en del av deras uppdrag 
som förskollärare då läroplanen betonar att traditioner ska bevaras. En förskollärare 
förklarar även att det viktigaste är att lyssna på barnen och vad de vill göra. 
Förskolläraren menar att uppdraget handlar om att lyssna på barnen och att de ska vara 
delaktiga och kunna påverka. 
 
6.3 Hur barn pratar om sångers innehåll 
Barnen berättar vilka sånger de brukar sjunga på förskolan. Barn C och D pratar om den 
klassiska barnvisan Blinka lilla stjärna men bara barn D kan med intervjuarens hjälp 
reflektera över vad visans innebörd skulle kunna vara. Barn D får en fråga om vad 
textraden “fjärran lockar du min syn” i visan betyder och svarar “hm.. att det kanske 
glänser lite så” medan barn C vid samma fråga inte svarar utan är tyst. Barn C och D 
pratar även om visan Bä, bä, vita lamm och då är det endast barn D som uttrycker en 
reflektion över specifika ord med hjälp av intervjuarens följdfrågor: 
 

Ur intervju med barn D 
Intervjuare:”...söndagskjol åt mor”, vad betyder det? 

Barn D: Mor betyder mamma. 
I: Ja, och vad betyder söndagskjol? 
B: Att man har kjol på en söndag 

 
Barn C får samma frågor men svarar “nää” och “naaaee” på om han vet vad orden 
betyder i Bä, bä, vita lamm. Barn A pratar om låten Who´s da man som handlar om 
Zlatan Ibrahimovic. Efter ett antal frågor om vad låten handlar om svarar barn A “eller 
så säger han att… mamma sa såhär i morse, att hmm… eh… emhrahimovic är faktiskt 
säger hej och zla.., zla.. och vic betyder faktiskt kramas”. Barn B och intervjuaren 
sjunger efter barnets initiativ “vet du vad som hände mig igår, tre små loppor dansa 
tango i mitt hår” tillsammans. Därefter frågar intervjuaren vad tango betyder och barn B 
svarar “man gick under en pinne utan att, man får inte nudda den eller välta omkull 
den”. 
 
6.3.1 Sammanfattning 
Barnen pratar om sångers innehåll på olika sätt. Tre av de fyra barnen har en egen 
förklaring av texternas betydelse i sångerna de tar upp. I dessa tre förklaringar finns 
variation kring vad orden faktiskt betyder. Vissa förklaringar stämmer överens med 
ordets faktiska betydelse medan andra förklaringar inte gör det. Det fjärde barnet har 
ingen förklaring alls utan är tyst vid frågorna. Överlag finns det en brist på förståelse av 
texternas innebörd. 
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6.4 Hur barn pratar om vad de finner meningsfullt att sjunga 
Barnen får frågan om vilka sånger de upplever som roliga att sjunga. Barn A svarar då 
sången Sommar och sol, en sång som barnet inte tidigare pratat om. Barn B svarar Tre 
små loppor som även nämnts tidigare i intervjun, vid frågan om vad de brukar sjunga på 
förskolan. Både barn C och D svarar att Blinka lilla stjärna är en sång som de tycker är 
rolig. Barn D förklarar att denna sång är rolig eftersom “...ja tycker om diamanter”. 
Barn C nämner även sången Björnen sover, en sång som barnet inte nämnt tidigare. 
 
På frågan om vad barnen hade velat sjunga om de själva fått bestämma blir svaren 
varierade. Barn A nämner här samma sång som tidigare kom upp i intervjun, nämligen 
sången om Zlatan som de brukar sjunga på förskolan. Barnet svarar även Sommar och 
sol och Tabata, som är en slags träningsmusik som räknar ner tiden i intervaller. Barn B 
sjunger och berättar om en sång som barnet brukar sjunga i kyrkan, nämligen Välsigna 
alla barn käre Gud. Denna sång sjungs inte på förskolan men om barn B fått bestämma 
så hade de sjungit den. Barn C får också frågan om vad han velat sjunga om han själv 
fått bestämma och ger då svaret “jag vet inte” . Barn D svar på samma fråga är Girls av 
Marcus och Martinus. Barnet får en följdfråga om dessa sånger brukar sjungas på 
förskolan. Barnet svarar då “näe men ja önskar att vi gjorde de”. Konversationen 
fortsätter med att barn D får frågan om detta berättats för fröknarna. Barn D svarar då 
“näe ja vågar inte” och förklarar vidare att det inte finns en vilja till att fråga fröknarna 
eftersom sången är svår. Barn D förklarar även att denna sång är rolig eftersom “man få 
dansa lite hur man vill”.  
 
6.4.1 Sammanfattning 
Barnen pratar om vad de finner roligt att sjunga på olika sätt. Tre av barnen nämner 
sånger som de tidigare berättat att de sjunger på förskolan. Ett barn nämner vid denna 
fråga en ny sång. På frågan om vad barnen skulle velat sjunga om de själva fått 
bestämma blir svaren varierade från barnen. Samtliga barn ger exempel på sånger som 
de sjunger på förskolan. Tre av barnen ger även förslag på sånger som inte sjungs på 
förskolan. 
 
6.5 Hur barn pratar om hur de kan påverka sångutbudet på sin 
förskola 
En fråga ställs om vem som bestämmer vad som ska sjungas på förskolan. Barn C 
svarar att de vuxna väljer några sånger och att barnen väljer några sånger genom att 
berätta vad de vill sjunga. Barn A svarar att barnen inte får vara med och bestämma och 
berättar vidare att bara mamma och pappa bestämmer. Följande konversation utspelar 
sig med barn B: 

Ur intervju med barn B 
Intervjuare: Vem brukar bestämma vilka sånger ni ska sjunga på 

Äpplet? 
Barn B: Fröknarna... 

I: Brukar ni få vara med och bestämma? 
B: Nja, nej, men någon gång tror jag. När man dansar till låten 

så får man välja! 
I: Jaha, det är ju bra! På vilket sätt får du vara med och 

bestämma vad ni ska sjunga? 
B: Man säger bara vad man vill ha 

I: Och då lyssnar fröknarna? 
B: Mm 
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Barn D svarar att det är fröknarna som bestämmer vilka sånger som ska sjungas genom 
att de tar ner ett kort eller bara väljer. Vid följdfrågan om barnen får vara med och 
bestämma svarar barnet “Näe! Jo! Ibland”. Följande konversation fortsätter då:  
 

Ur intervju med barn D 
Intervjuare: Hur får ni bestämma då då? 

Barn D: Då bestämmer vi en låt man vill ha 
I: Får man säga vilken man vill då? 

B: Mm. Dom som vi ha sjungt 
I: Får man säga “jag vill sjunga Marcus och Martinus”? 

B: Näe 
I: Men om du säger att du vill sjunga den, vad tror du händer då? 

B: Då komme dom säga näe de, de e ganska, de e svårt att 
sjunga 

 
6.2.4 Sammanfattning 
Barnen får frågan om vem som bestämmer vilka sånger som ska sjungas på förskolan. 
Ett av barnen svarar att barnen inte får vara med och bestämma och tre av barnen svarar 
att barnen får vara med och bestämma ibland och till viss del. Ett barn nämner att det 
kan uppstå ett nekande från fröknarna om barnen ska vara med och bestämma och ett 
annat barn svarar att barnen får vara med och bestämma vid specifika tillfällen, till 
exempel när de ska dansa. 
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7 Analys 
I detta avsnitt kommer vi att analysera det vi kommit fram till i vårt resultat. Analysen 
utgår från vårt teoretiska ramverk. 
 
7.1 Klassiska barnvisor 
Liljerud (2016) skriver om att förskollärare anser att de klassiska barnvisorna är viktiga 
för att föra vidare sångtraditioner som funnits i flera generationer. Vi kan se en likhet i 
vår studie då våra intervjuade förskollärare nämner ord som historia, kultur, sångskatt 
och arv då de pratar om att använda de klassiska barnvisorna i förskolan. I vår studie 
framkommer även att förskollärarna anser att de klassiska barnvisorna kan vara som en 
länk i familjebanden samt att barnens föräldrar sjungit dessa sånger för dem och därför 
sjunger gärna barnen dem. Sundin (1995) menar samma sak och förklarar att många 
barn kan de klassiska barnvisorna eftersom barnens föräldrar sjungit dessa sånger och 
överfört dem till sina barn.  
 
Det finns även en mer kritisk röst till att använda de klassiska barnvisorna då det sägs 
att barnen kan uppfatta dem som tråkiga i förhållande till moderna låtar. Detta svar kan 
kopplas till Perssons (2000) tankar om att skolans uppgift länge har varit att bekämpa 
populärkulturen men att både det nya populära och det äldre och klassiska kan råda 
tillsammans. Det framkommer att de klassiska barnvisorna behöver utvecklas för att de 
ska kunna leva vidare i förskolan då barn verkar finna intresse i det lite nyare och 
roligare. Förklaringar framkommer om att de klassiska barnvisorna ofta moderniseras 
eftersom barnen verkar tycka de är roliga att sjunga då. Här ser vi ett samband till det 
Fagius (2007) hävdar, att de klassiska barnvisorna fortfarande sjungs men att de kan 
uppstå i andra varianter. Detta kan även kopplas till det som Lindberg (2002) skriver om 
vikten av att sjunga de klassiska barnvisorna för att de ska fortsätta vara en del av 
sångskatten. Lindberg (2002) menar att de måste ha en funktion i den miljö där barnen 
befinner sig här och nu. Detta kan tolkas som att de måste användas på rätt sätt med 
barnen för att leva vidare, vilket kan innebära att de behöver anpassas och moderniseras 
utefter barnens intentioner. 
 
7.2 Populärmusik 
Som Holmberg (2012) skriver kan förskollärare vara mer måna om tradition än om 
nyskapande. Vi gör en koppling till det som sägs om att blanda in populärmusik i 
verksamheten. Det framkommer i intervjuerna att “...det har vatt endel av den här 
populärmusiken de önskar men jag försöker ibland att ta barnvisorna istället, det är inte 
alltid att det går…”. Holmberg (2012) menar att det är viktigt att förskollärarna har ett 
mer undersökande förhållningssätt för att gynna den utövade musiken på förskolan. Det 
som framkommer i intervjun kan ses som en skillnad mot Holmbergs (2012) förklaring. 
Det förklaras dock även att iPads används i verksamheten för att fånga upp barnens 
intentioner och det sägs att “där får man vara på alerten och ta reda på vad det är för 
några sånger som barnen sjunger på”. Detta kan vi istället se som en likhet till vad 
Holmberg (2012) skriver om ett undersökande förhållningssätt. 
 
Perssons (2000) tankar om att det bör råda en mångfald i skolan mellan det klassiska 
och det populära kopplar vi till förskolans verksamhet och användandet av sånger. 
Persson (2000) skriver om att det historiskt sett funnits de lärare som försökt bekämpa 
populärkulturen i skolan och undrar om detta fortfarande sker. Vi ser en koppling till 
detta då det sägs att moderna låtar i förskolan är bra i en lagom mängd och att 
introduktionen av populärmusiken får ske på barnens begäran. Det framkommer även 
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att barnen önskar att lyssna på populärmusik men att fokus ibland försöker läggas på 
barnvisorna istället. Detta tolkar vi som ett visst motstånd till populärmusik i förskolans 
verksamhet, precis som det Persson (2000) beskriver inom skolan. En tolkning är även 
att ett barn upplever detta motstånd genom att berätta att det inte går att önska en låt 
med Marcus och Martinus eftersom “Då komme dom säga näe de, de e ganska, de e 
svårt att sjunga”. Det framkommer dock positiva svar på användandet av 
populärmusiken och att det är viktigt att hänga med i utvecklingen och ta reda på vad 
barnen vill sjunga. Detta tyder på en medvetenhet om att tiderna förändrats som Persson 
(2000) beskriver. Analysen pekar på att det finns skillnader i de intervjuade 
förskollärarnas svar i hur de ser på att ta in populärmusik i förskolan, det finns både en 
öppenhet och ett motstånd. 
 
7.3 Meningsfullhet 
Det framkommer att förskollärarnas tankar om vad barn finner meningsfullt är något 
som barnen själva kan associera till eller något de tycker om. Det sägs i 
barnintervjuerna att en sång som är omtyckt är en av de sånger som brukar sjungas på 
förskolan och det framkommer att Blinka lilla stjärna är rolig eftersom “...ja tycker om 
diamanter”. Här kan vi se en koppling mellan barnens och förskollärarnas svar och till 
det Wallerstedt (2015) skriver om att barn kan relatera till något de har erfarenhet av 
och som de tycker om och därmed kan musiken bli meningsskapande för dem. 
Tolkningen är att barnen nämner sånger de sjunger på förskolan eftersom det är något 
de har erfarenhet av och därför tycker om. Det framkommer även att ett barn tycker om 
diamanter och därför tycker om Blinka lilla stjärna. Tolkningen blir att barnen kan 
associera till och tycker om något i sången och därför tycker om sången i sig.  
 
När förskollärarna pratar om meningsfullhet och barnen om vad som är roligt är även 
populärmusik ett centralt tema. Det framkommer att det barnen nynnar på och som lever 
kvar i dem kan vara det de ser som meningsfullt. Det sägs att barnen ofta nynnar på 
sånger från ett TV-program och att de blandar mycket populärmusik med det de brukar 
sjunga på förskolan. Det framkommer att låtar från Melodifestivalen är populära hos 
barnen och att de kan dessa texter trots att det var längesen programmet gick på TV. Vi 
gör en koppling till det som Sundin (1995) skriver om att barn får mycket influenser 
från film och TV och att kombinationen av bild och ljud ger ett större avtryck hos 
barnen. På frågan om vad barnen velat sjunga om de fått bestämma själva gav barnen 
exempel på låtar som tillhör populärmusik, exempelvis Sommar och sol och Girls av 
Marcus och Martinus. Detta stämmer överens med vad Söderman (2012) skriver om att 
barn tillägnar sig populärkulturen på ett annat sätt än vuxna. Förskolan bör därför vara 
öppen för musik som barnen tycker om och inte endast använda sig utav det som räknas 
som klassisk “barnmusik”. Detta gör att barnen kan känna att situationen är 
meningsfull. Det sägs att förskollärare arbetar utifrån kunskapen om vad barnen finner 
som meningsfullt och det framkommer att “...det är ju det som är målet, varför tar jag 
fram sångerna? Jag vill ju att det ger någonting för barnen...”. En tolkning kan göras i 
att förskollärare verkar ha en uppfattning om att barnen finner populärmusik som 
meningsfull och att även barnen uttalar att populärmusik är rolig. Vi kan därmed se en 
likhet i förskollärares och barns svar. 
 
7.4 Musikdidaktik  
Då förskollärarna pratar om sina didaktiska överväganden kring varför de använder 
klassiska barnvisor och populärmusik i verksamheten framkommer olika aspekter. 
Barnen ska få känna glädje och gemenskap, få utlopp för känslor och få röra på sig och 
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göra något tillsammans. Det framkommer även att sångerna kan bidra till barnens 
språkutveckling och inlärning av nya begrepp. De klassiska barnvisorna används för att 
överföra historia, arv och kultur och det förtydligas att detta även är en del av uppdraget 
som förskollärare då läroplanen betonar att traditioner ska bevaras. Vi gör en analys 
kring att det inte framkommer lika tydliga didaktiska överväganden vid samtal om 
populärmusik utan det pratas mer fritt om vikten av att “vara på alerten och ta reda på 
vad det är för några”. Det nämns även att “det tycker jag är kul” och att populärmusik 
ofta tas in i verksamheten i samband med att barnen vill dansa. Som Ferm Thorgesen 
(2012) beskriver handlar musikdidaktik om de val som en förskollärare gör i den 
musikaliska verksamheten. Frågan varför handlar om vilka motiv som ligger till grund 
för valet av metod och innehåll. En didaktisk verksamhet bör ha en intention och ett 
syfte. Tolkningen görs att förskollärarna har musikdidaktiska överväganden och genom 
förklaringar kan visa på ett syfte med att använda klassiska barnvisor i förskolan. 
Däremot är en tolkning att de inte gör samma didaktiska överväganden kring att 
använda populärmusik i förskolan utan att det istället görs som ett roligt komplement i 
musikaktiviteterna. 
 
7.5 Barns perspektiv och barnperspektiv 
I resultatet framkommer att barnen ska ha inflytande och delaktighet i förskolan. Det 
berättas bland annat att “allra viktigaste är att vi lyssnar till barnen, vad vill barnen 
göra?”. Detta stämmer överens med det som Denac (2008) och Petersson (2016) skriver, 
att det är viktigt att pedagogerna lyssnar till barnens intressen och att de får ha ett 
inflytande i musikaktiviteterna i förskolan då detta skapar meningsfullhet för barnen. Vi 
ser dock en skillnad i ett barns uttryck om att det finns en önskan om att sjunga en viss 
låt men att detta inte vågar berättas för ”fröknarna”. Detta kan diskuteras i jämförelse 
med det förskollärarna säger om att barnen ska ha inflytande. En tolkning är att det 
finns en parallell till det som berättas om förmedling. Det framkommer att det är viktigt 
hur en förskollärare förmedlar något till barnen. Tolkningen är att det kan finnas en 
fokusering på att ge barnen inflytande och delaktighet men att detta inte alltid förmedlas 
till och förstås av barnen.  
 
Förskollärarna pratar om att de tror att barnen finner meningsfullhet i något som de 
känner igen, kan associera till och röra på sig till. Barnen pratar om vad de finner roligt 
att sjunga på olika sätt. I barnintervjuerna nämns sånger som de tidigare berättat att de 
sjunger på förskolan och en ny sång nämns. Detta resultat kan analyseras utifrån olika 
aspekter. En tolkning av barnens svar är att majoriteten av dem svarade sånger som 
tidigare uppkommit i intervjun eftersom det fanns nära till hands för dem just då. 
Eftersom dessa sånger uppkommit tidigare i intervjun valde de dem istället för att 
fundera på andra sånger. En annan tolkning är att förskollärarnas och barnens svar kan 
sättas i relation till varandra och till det Sommer och Pramling Samuelsson (2011) 
skriver om barnperspektiv och barns perspektiv. Förskollärarna försöker sätta sig in i 
barnens livsvärld och tolka vad barnen finner som meningsfullt och utgår därför ifrån ett 
barnperspektiv. Barnen ger svar utifrån egna uppfattningar vilket innebär att deras svar 
utgår ifrån ett barns perspektiv. Som Sommer och Pramling Samuelsson (2011) skriver 
är det viktigt att ställa frågor till barnen så de får uttrycka sig. För att barnen ska kunna 
involveras i verksamheten måste förskolläraren se barnets värld vilket är en stor 
utmaning. Tolkningen utgår från att det finns en komplexitet i att som förskollärare 
försöka utgå helt från ett barns perspektiv och att det därför krävs en tolkning men att 
denna tolkning inte alltid stämmer överens med barnets faktiska perspektiv. Vi gör 
därför en analys kring att det är av stor vikt att prata med barnen och få del av deras 
perspektiv för att på riktigt kunna involvera dem i verksamheten. 
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8 Diskussion 
I följande avsnitt kommer vi att diskutera studiens resultat och analys, de begrepp som 
uppkommit i vårt teoretiska ramverk kommer också att diskuteras. Vi diskuterar även 
vårt metodval, ger förslag på framtida forskning samt diskuterar studiens pedagogiska 
implikationer. 
 
8.1 Resultatdiskussion 
 
8.1.1 Klassiska barnvisor, populärmusik och musikdidaktik   
Vi anser att denna studie har en betydelse för förskolans verksamhet och 
förhoppningsvis kan studien väcka tankar kring sångval på förskolan. Vi har fått fram 
att den klassiska barnvisan för vidare kulturarvet och är en länk mellan olika 
generationer. Det har även framkommit att den klassiska barnvisan kan ses som tråkig 
och därför moderniseras. Genom intervjuerna med barnen framkommer det att de finner 
de klassiska barnvisorna roliga men att de också vill sjunga sånger ur populärmusiken. 
Det framkommer att förskollärare bör ha ett mer undersökande förhållningssätt till 
populärmusik då det ofta kan finnas ett visst motstånd mot populärmusiken i förskolan. 
En förklaring till detta motstånd skulle kunna vara att populärmusiken inte nämns i 
läroplanen för förskolan och att det därför kan innebära att förskollärare inte använder 
den lika mycket som de klassiska barnvisorna.  
 
Det har i studien framkommit att det inte finns lika många didaktiska överväganden då 
det gäller populärmusik på förskolan. Vi upplever att när förskollärare pratar om de 
klassiska barnvisorna har de gjort ett didaktiskt övervägande om vad och varför de 
använder dem i verksamheten. När de istället pratar om populärmusik verkar de inte ha 
gjort samma didaktiska övervägande utan verkar använda det som ett roligt inslag i 
musikaktiviteterna på förskolan. Detta ställer vi oss kritiska till och menar att det kan 
finnas planerade didaktiska musikaktiviteter som kan genomföras med populärmusiken 
i fokus. Musikdidaktik har ett syfte och en intention enligt Ferm Thorgesen (2012) och 
vi hävdar att detta går att ha även inom populärmusiken. Det behöver inte endast handla 
om att barnen får dansa fritt och röra sig som de vill utan populärmusiken bör kunna 
användas med samma didaktiska överväganden som de klassiska barnvisorna.  Med 
detta sagt hoppas vi kunna bidra till en mer didaktisk genomtänkt verksamhet då det 
gäller musikaktiviteter i förskolan. 
 
8.1.2 Meningsfullhet, barnperspektiv och barns perspektiv   
Vi frågade barnen vad de skulle vilja sjunga på förskolan om de själva fick bestämma. 
Då uppkom klassiska barnvisor men även sånger från populärmusiken, sånger som de 
inte sjöng på förskolan. Detta tyder på att det är viktigt att försöka förstå ett barns 
perspektiv och vad barnen faktiskt vill sjunga och inte endast anta att det är de låtar som 
alltid sjungs på förskolan. Det är viktigt att reflektera över att barn möter många olika 
sorters musik genom massmedia vilket kan bidra till att de har ett större perspektiv på 
sångutbudet och vilka valmöjligheter som finns. Vi anser att denna studie har en 
betydelse då det gäller att försöka inta ett barnperspektiv för att kunna utveckla 
verksamheten mot det bättre. Ju mer förskollärare försöker förstå barnens tankar desto 
bättre blir förskolans verksamhet. 
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8.1.2.1 Yngre och äldre barn  
När barnen pratar om vilka sånger de tycker är roliga och vad de vill sjunga på 
förskolan ser vi skillnader i barnens svar. De yngre barnen svarade att om de fick 
bestämma själva vad de ville sjunga på förskolan så skulle de sjunga sånger som 
tidigare uppkommit i intervjun eller att de inte visste. De äldre barnen nämnde sånger 
som de hört i andra sammanhang än på förskolan, till exempel i kyrkan eller hemma. 
Förskollärarna tog upp att barnen ofta nynnar på sånger från något TV-program och att 
de blandar mycket populärmusik med det som sjungs på förskolan. Vi ser här en 
koppling till vad Lindberg (2002) skriver om att barn idag får mycket influenser från 
populärmusik och TV. En tolkning utifrån resultatet är att de äldre barnen får mer 
influenser från populärmusiken än de yngre barnen eftersom de kommer i kontakt med 
populärmusik och TV på ett annat sätt. Detta skulle kunna innbära att de har en vetskap 
om vilka valmöjligheter som finns vilket gör att de reflekterar mer över vad de själva 
vill sjunga på förskolan än de yngre barnen.  
 
En tolkning är att samma skillnad finns i hur barn i olika åldrar ser på sånger utifrån sin 
egna förståelse av texterna. De yngre barnen ger inga korrekta förklaringar av innehållet 
i texterna medan de äldre kunde förklara enstaka ord mer utförligt. Exempelvis svarade 
ett av de yngre barnen att han inte visste vad vissa ord i Bä, bä, vita lamm betydde 
medan ett av de äldre barnen kunde ge svar på vad specifika ord i samma visa betyder. 
Detta kan kopplas till det förskollärarnas säger om att förklara ord för barnen. En 
förskollärare pratade om att de klassiska barnvisorna innehåller svåra ord som barnen 
inte förstår innebörden av och att de därför får stanna upp och förklara vissa ord för att 
barnen ska förstå. Denna förskollärare arbetar med det äldre barnet. En annan 
förskollärare menade att de inte brukade förklara ord för barnen och att barnen 
undermedvetet kanske förstår vad de sjunger eftersom de gör rörelser till sångerna. 
Denna förskollärare arbetar med det yngre barnet. Vi kan dra en parallell mellan 
förskollärarnas svar och barnens svar. Förskolläraren som arbetar med det yngre barnet 
menar att hon inte förklarar ord för barnen och barnet har i sina svar ingen uppfattning 
om orden. Förskolläraren som arbetar med det äldre barnet brukar dock förklara svåra 
ord för barnen och barnet berättar i sina svar mer utförligt vad orden betyder. Detta är 
en tolkning av resultatet och vi tänker att det även kan finnas andra aspekter som spelar 
in på det som framkommit i resultatet. Men vi anser att det är spännande att föra en 
analys och diskussion kring om förskollärares svar kan ha en koppling till barnens svar 
och om förskollärarnas inställning till begreppsförklaring påverkar barnens förståelse av 
texternas innebörd.. 
 
8.2 Metoddiskussion 
 
8.2.1 Urval 
Vi intervjuade fyra olika förskollärare som vi haft tidigare kontakt med under vår 
förskollärarutbildning eftersom de fanns nära till hands. Vi ställer oss kritiska till vårt 
val eftersom det kan ha påverkat vårt resultat. Vi upplever att förskollärarna kunnat ge 
andra perspektiv om vi inte var bekanta med dem. Eftersom vi knutit band till 
informanterna kunde våra följdfrågor påverkas av den kunskap vi hade om vad som 
hände i förskollärarnas verksamhet just då. Med tanke på att vi hade kunskap om vad 
som hände i förskollärarnas verksamhet ställde vi eventuellt inte tillräckligt med 
följdfrågor om hur de gick tillväga i sin verksamhet. Genom att intervjua okända 
förskollärare hade intervjuerna kunnat se ut på ett annat sätt och kanske varit mer 
objektiva, mer undersökande och inte så personliga. Vi upplever även att förskollärarnas 
erfarenheter och ålder kan ha påverkat resultatet. Vi hade en spridning i ålder och 
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erfarenhet men om vi hade fått ytterligare spridning hade resultatet kunnat se 
annorlunda ut. Vi intervjuade endast kvinnor på grund av brist på manliga förskollärare 
på de förskolor vi genomförde intervjuerna på. Detta kan också haft en påverkan på 
resultatet. 
 
Vi ställer oss kritiska i vårt urval av intervjuade barn. Urvalet utgick ifrån godkännande 
och utefter barnens intressen vilket vi anser var viktiga faktorer i urvalet. Vi ville 
genomföra en studie som var trygg för de inblandade och därför beaktade vi dessa 
aspekter. Däremot hade resultatet kunnat se annorlunda ut om vi intervjuat andra barn 
eftersom alla barn bär med sig olika intressen och erfarenheter. Vi hade en viss 
spridning i barnens ålder och kön men vi upplever att det vore spännande att få en ännu 
större spridning i åldern för att se om det hade påverkat resultatet.  Vi är också kritiska 
till de svar vi fått fram i barnintervjuerna eftersom barnens svar inte var så utförliga. 
Dessa svar blev därför svårare att tolka och analysera på ett objektivt sätt i jämförelse 
med förskollärarnas mer utförliga svar. Vi funderar även på trovärdigheten i barnens 
svar och om de svarat ärligt eller inte. Vi ställer oss därför kritiska till svaren men anser 
ändå att det är av stor vikt att samtala med barn för att i så stor utsträckning som möjligt 
kunna ta del av deras perspektiv. Utan barnintervjuerna hade vi inte tagit del av barnens 
faktiska tankar vilket gjort att vi bara fått förskollärarnas barnperspektiv. Genom att 
använda oss av barnintervjuer har vi försökt få fram ett barns perspektiv vilket Sommer 
och Pramling Samuelsson (2011) betonar är av stor vikt. 
 
8.2.2 Genomförande 
Vi genomförde personliga intervjuer för att synliggöra individens svar och för att 
individen inte skulle påverkas av andras synpunkter. Detta anser vi kan ha påverkat 
resultatet och därför ställer vi oss kritiska till genomförandet. Vi upplever att 
förskollärarnas och barnens svar hade kunnat bli annorlunda om de istället blivit 
intervjuade i grupp. En gruppintervju med förskollärarna hade kunnat bidra till ett 
diskussionsforum där de kunnat väga fram och tillbaka och argumentera för sina 
ställningstaganden. Det hade kunnat ge intressanta aspekter och ett större djup i 
empirin. Däremot hade en gruppintervju även kunnat bidra till att förskollärare inte hade 
fått framföra sina egna, spontana tankar eftersom de kunnat bli influerade av andras 
åsikter. Vi reflekterar över att gruppkonstellationerna hade kunnat påverka resultatet på 
olika vis eftersom det kan finnas olika hierarkier och åsikter mellan förskollärarna. I 
vissa grupper hade en specifik förskollärare eventuellt inte vågat framföra sina åsikter 
medan hon/han i en annan grupp kunnat argumentera för sin sak. Detta hade också 
kunnat påverka resultatet. 
 
Barnintervjuerna anser vi hade påverkats på olika sätt om de genomförts som 
gruppintervjuer. Vi upplever att vissa barn eventuellt inte hade svarat utifrån sina egna 
tankar utan istället sagt samma sak som det andra barnet. Hierarkier mellan barnen hade 
kunnat påverka resultatet och att vissa barn hade kunnat styra i vissa situationer och i 
andra “följt strömmen”. Däremot anser vi att gruppintervjuer kunnat vara mer passande 
för vissa barn. Vi upplevde att vissa barn eventuellt blivit mer inspirerade till att svara 
på frågorna om det hade varit med ett annat barn i intervjun. Vi ställer oss även kritiska 
till vår egen roll i intervjuerna. Vi upplever att det kan vara en pressad situation att bli 
intervjuad och att ha intervjuarens ögon på sig. Vi genomförde intervjuerna när vi 
upplevde att vi knutit en bra kontakt till både barn och förskollärare men samtidigt anser 
vi att situationen kan kännas stressad oavsett relation mellan informanten och 
intervjuaren. En komplexitet i arbetet är att resultatet kan påverkas av olika aspekter och 
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det vore intressant att utföra intervjuerna på olika sätt för att se skillnader och likheter i 
olika metodval. 
 
Enligt Wallerstedt (2010) är det viktigt att tänka på tidpunkt, utrustning och plats samt 
att som intervjuare hunnit knyta en social kontakt till barnet. Att barnet känner 
förtroende för den som intervjuar är också av vikt. Detta är något som vi tagit i 
beaktning vid genomförandet av barnintervjuerna. Vi utförde intervjuerna i samband 
med vår Verksamhetsförlagda Utbildning och hade lärt känna barnen i minst fyra 
veckor innan. Detta gjorde att barnen förhoppningsvis kände ett förtroende till oss. Två 
av barnintervjuerna genomfördes i personalrummet på förskolan vilket är ett rum som 
ett av barnen inte är särskilt bekant vid. Det kan ha bidragit till en viss distraktion. De 
andra två barnen intervjuades i ett planeringsrum på förskolan där de endast varit ett 
fåtal gånger. Ett av barnen uppfattades vara lite distraherad i detta rum. Om valet av 
plats att genomföra intervjuerna på hade sett annorlunda ut är det möjligt att också våra 
intervjuer med barnen inte sett likadana ut.  
 
8.3 Pedagogiska implikationer och framtida forskning 
Slutsatsen vi kan dra av denna studie är att förskollärare knyter samman klassiska 
barnvisor och populärmusik med barns intressen och didaktiska överväganden genom 
att lyssna in barnen samt att de har ett syfte med varför de använder dem i förskolan. De 
vill överföra tradition, stimulera barnens språkutveckling och ge barnen upplevelser i 
form av glädje och gemenskap. Barn pratar om sångers innehåll på olika sätt men 
överlag finns det en brist för förståelser för sångernas innebörd. Barn pratar om vad de 
finner roligt att sjunga på olika sätt och nämner både klassiska barnvisor och 
populärmusik och tar upp sånger som de sjunger både på förskolan och på sin fritid. 
 
Detta arbete har gett oss en inblick i några förskollärares didaktiska överväganden kring 
användandet av klassiska barnvisor och en inblick i att det inte verkar finnas samma 
didaktiska överväganden gällande populärmusik i förskolan. Vi har fått en större inblick 
i vad några barn finner meningsfullt att sjunga samt deras förståelse av vad de sjunger. 
Denna studie har bidragit till en insikt om att förskollärare och barn kan ha olika synsätt 
på samma fenomen, till exempel upplevelsen av vad som sjungs i förskolan och hur 
barn får vara delaktiga. Vi hävdar att det är viktigt att förskollärare synliggör barnens 
påverkan i verksamheten för att barnen ska få en förståelse för och inblick i att de kan 
påverka. Vi anser även att barnperspektiv och barns perspektiv är komplext i förskolan 
eftersom en upplevelse är att förskollärare ibland endast antar att de vet vad barnen 
tänker istället för att faktiskt prata med barnen. Vår studie har bidragit till att vi blivit 
mer reflekterande kring vikten av att samtala med barnen för att få reda på deras 
perspektiv och att tydliggöra för barnen att de kan påverka innehållet i verksamheten. 
Avlutningsvis hoppas vi att denna studie bidragit till liknande tankar och reflektioner 
hos förskollärare.  
 
Tankar som väckts under studiens gång är hur förskollärare pratar om att de lyssnar in 
barnen och låter dem ha inflytande i sångutbudet samtidigt som barn pratar om att de 
bara delvis får vara med och bestämma. Detta anser vi hade varit spännande att 
genomföra vidare forskning på genom att prata mer med barn om deras inflytande i 
verksamheten. Framför allt anser vi att studier som utgår mer från barns perspektiv och 
det barn uttrycker vore intressant då det känns bristfälligt för tillfället.  
 
Förskollärarna pratar om att de använder digitala verktyg såsom iPads för att ta reda på 
vilken populärmusik barnen har intresse för eller sjunger på. En tanke har väckts kring 
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vad som hade kunnat ske om barnen fick använda digitala verktyg för att själva välja 
vilka sånger som ska användas på förskolan och på egen hand utforma musikaktiviteter. 
Vad hade barnen valt och hur hade musikaktiviteterna sett ut? Hade det varit samlingar 
där barnen sitter i ring eller hade de haft friare möjligheter till att röra sig och dansa? 
Detta hade varit intressant att undersöka eftersom det i vår studie framkommer att barn 
anser att de bara får bestämma till viss del. Det framkommer även att om de fått 
bestämma själva hade de velat sjunga sånger som inte används på förskolan. 
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Bilagor 
Bilaga A Intervjugudie till förskollärare 

- Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
- Hur länge har du arbetat på denna förskolan? 
- När utbildade du dig till förskollärare? 
- Vad brukar ni sjunga för sånger på din avdelning? 
- Vilka fem sånger uppfattar du är vanligast på din avdelning? 
- Varför sjunger ni oftast dessa sånger? 
- Hur sjunger ni med barnen? 
- När sjunger ni med barnen? 
- Vad är ert syfte med att sjunga tillsammans med barnen? 
- Hur ser du på att använda klassiska barnvisor i verksamheten (till exempel 

Blinka lilla stjärna/ Bä bä vita lamm)? 
- Vad sjöng du som barn? Sjunger ni dessa sånger nu på avdelningen? 
- Hur ser du på att ta in moderna låtar från media i verksamheten?  
- På vilket sätt gör ni barnen delaktiga i valet av sånger?  
- Vilka sånger tror du att barnen upplever som mest meningsfulla och roliga? 

Varför? 
- Har du någon uppfattning om vilka sånger som är populära hos barnen just nu? 

Varför? 
- Om ja, använder du dig av denna kunskap när du väljer sånger? På vilket sätt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide till barn 
- Vilka sånger brukar ni sjunga på (avdelningens namn)? 
- Vet du vad den/de sången/sångerna handlar om? 
- När brukar ni sjunga på (avdelningens namn)? Hur brukar ni göra när ni 

sjunger? 
- Vilka sånger tycker du är roliga att sjunga? 
- Vad skulle du vilja sjunga om du fick bestämma själv? 
- Hur känner du dig när du sjunger någon sång som du tycker om? 
- Vad brukar du sjunga hemma? Brukar du sjunga de sångerna här på 

(avdelningens namn) också? 
- Vem brukar bestämma vilka sånger ni ska sjunga på (avdelningens namn)? 
- På vilket sätt får du vara med och bestämma vad ni ska sjunga på (avdelningens 

namn)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

III 

Bilaga C Informationsbrev till förskolechefer 
 
Hej! 
 
Vi heter Isabelle Andersson och Amanda Johansson och studerar just nu vår sista termin 
till förskollärare på Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu skriver vi vårt examensarbete 
som avslutar vår utbildning. Vårt arbete handlar om den klassiska barnvisan. 
 
Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse av hur klassiska barnvisor 
används i förskolan och hur pedagoger motiverar sitt val av visor. Förhoppningen med 
studien är att få en ökad inblick i om pedagoger väljer visorna utefter tradition eller om 
de har en didaktisk tanke om valet, alltså varför, vad, när och hur de används i 
verksamheten. Studiens syfte är även att bidra till kunskap om hur barn uppfattar de 
klassiska barnvisorna utifrån både förståelse och meningsfullhet. Förstår barnen vad de 
sjunger om och upplever de visorna som roliga eller hade de föredragit att sjunga andra 
sånger eller visor? 
 
För att få svar på dessa frågor kommer vi att genomföra intervjuer med fyra stycken 
förskollärare och fyra stycken barn i två olika kommuner, nämligen Ljungby och 
Älmhult. För att vi nu ska kunna genomföra denna studie behöver vi din och dina 
förskollärares hjälp. Finns det möjlighet för oss att genomföra dessa intervjuer på en av 
dina förskolor? 
 
Med vänlig hälsning 
Isabelle Andersson och Amanda Johansson 
 


