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Abstract 
The purpose of this study is to describe how educators in South African preschool perceive 

music and songs when it comes to education for children. Following research questions were 

defined in order to achieve the aim of the study. How does educators in two South African 

preschools describe that they use music and songs in preschool activity? Why do South African 

teachers use music and songs in preschool activity? And what strategies do the educators use 

in music education? A qualitative method was used, and interviews were conducted. A 

sociocultural perspective was used as a theoretical framework for the study. 

 

The results show that South African teachers mostly use music and songs in group activities. 

Furthermore, the results showed that they use music and song activities to promote children's 

language development, vocabulary and body language. The songs also develop the children's 

bilingualism, and that many of the songs contain informative texts to teach children about 

everyday life. But they also sing songs because the children enjoy it very much. The result also 

shows that the strategies that the pedagogue use to teach a song to the children is that the 

pedagogue divides the song into smaller parts and say one sentence at a time and the children 

may say after. When the pedagogue thinks that the children can the lyrics, they will sing the 

song a few times. Another strategy is that a man comes to one of the preschools and play the 

piano to give the children the opportunity to sing to an instrument. 
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Sammanfattning 
Syfte med denna studie är att undersöka vad pedagoger i sydafrikansk förskola har för 

uppfattning om musikens och sångens betydelse för barns lärande. Följande frågeställningar 

var definierade för att uppnå syftet med studien. Hur beskriver pedagoger i två Sydafrikanska 

förskolor att de använder sig av musik och sång i verksamheten? Varför använder sig de 

sydafrikanska pedagogerna av musik och sång i verksamheten? Samt vilka strategier använder 

sig pedagogerna av i musikundervisningen? En kvalitativ metod användes, där intervjuer 

genomfördes. Ett sociokulturellt perspektiv användes som teoretisk utgångspunkt i denna 

studie. 

 

Resultatet visar att de sydafrikanska pedagogerna använder sig mestadels av musik och sång 

vid gruppaktiviteter. Vidare visade resultatet på att de använder sig av musik och sång i 

verksamheten för att främja barnens språkutveckling, ordförråd samt kroppsspråk. Sångerna 

utvecklar även barnens tvåspråkighet, samt att många av sångerna innehåller informerande 

texter för att lära barnen om vardagen. Det sjungs även sånger för att barnen tycker det är roligt 

att sjunga och röra på sig. Resultatet visar även på att de strategier som pedagogerna använder 

sig av när de ska lära ut en sång till barnen är att pedagogen delar upp sången i mindre delar 

och säger en mening i taget. Barnen får då säga efter tills pedagogen anser att de kan texten och 

sedan sjunger de sången några gånger. En annan strategi är att en man kommer till en av 

förskolorna och spelar piano för att barnen ska få möjligheten att sjunga till ett instrument. 
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Inledning 
När det kommer till olika typer av musik kan detta inbjuda till olika saker för olika människor. 

När någon hör ett musikstycke kan denne tänkas vilja dansa, sjunga med eller klappa till 

musiken och så vidare. Men det som för någon är inbjudande att göra till musik behöver inte 

vara inbjudande för någon annan, beroende på tidigare erfarenheter och upplevelser. Meningen 

i musiken sker i relationen mellan människan och musiken (Eriksson, 2013). Barn finner glädje 

i att delta i musik samt att kulturen är det som definierar dem, vilket gör musik till en viktig 

uttrycksform (Burnard, 2015). I förskolan är flera av de musikaliska inslagen 

kulturarvsbevarande, där musiken används i olika former av seder och traditioner som vid 

exempelvis jul. Musiken förekommer också i den vardagliga verksamheten som en sång innan 

maten eller i andra rutinsituationer (Wallerstedt, 2015). Eriksson (2013) menar att det är vårt 

uppdrag som pedagog att få kunskap att fastna hos barn och vi har som mål att barnen ska lära 

sig något. Här är sång och musik ett fantastiskt redskap och lägger vi på rörelse blir det ännu 

bättre. För vissa är det naturligt att använda sig av musiken medan det för andra krävs arbete, 

hjälpmedel och lite mod att ta till musiken i undervisningen. Vidare menar Eriksson (2013) att 

musik och sång är något som ofta förekommer spontant hos både barn och vuxna. 

 

Wallerstedt (2015) menar att det tidigare var en självklarhet att förskollärare skulle kunna spela 

ett instrument och ha ett rikt register av sånger att använda sig av. Men idag är det inte på det 

viset. Förskollärare som inte har ett personligt intresse för musik lämnar det ofta åt sidan i 

verksamheten. Wallerstedt (2015) menar vidare att det inte är lätt för pedagoger att hjälpa barn 

att utveckla sin förmåga att uttrycka sig genom musik när de själva känner att de inte kan spela 

eller sjunga. Ehrlin (2012) och Ehrlin och Wallerstedt (2014) såg i sin forskning att detta var en 

känsla som många förskollärare hade att de inte kände sig tillräckligt duktiga för att hålla i 

sångaktiviteter tillsammans med barnen i förskolan. Jag har av egna erfarenheter ute i 

verksamheten känt att pedagoger inte känner sig bekväma när det är dags att sjunga tillsammans 

med barnen. I den svenska Läroplan för förskolan (lpfö 98) står det att: 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin 

förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer 

som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” (Skolverket, 2016, s. 9-

10). 

 

Läroplan för förskolan säger även att barn ska få möjligheten att skapa och kommunicera med 

hjälp av olika uttrycksformer som bland annat musik, sång och rörelse för att främja barns 

utveckling och lärande (Skolverket, 2016). 

 

Bakgrund 
Här nedan kommer en kort beskrivning av Sydafrikas musikkultur, hur förskolan i Sydafrika är 

uppbyggd samt vad läroplanen i Sydafrika säger om musik och sång. 

 

Då jag våren 2017 fick möjligheten att åka till Sydafrika i fyra veckor och göra delar av min 

Verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i en förskola och samla information till mitt 

examensarbete kände jag att den möjligheten kunde jag bara inte missa. Jag tycker om att resa 
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och få träffa nya människor och möta nya kulturer. Den förskola där jag gjorde min VFU låg i 

en avlägsen ort till Kapstaden i Sydafrika. Detta var ett underekonomiskt arbetarklassamhälle 

med färgad befolkning. Dessa människor bodde antingen i plåtskjul eller i hus. Förskolan i 

området bestod av två förskolegrupper med barn i åldern 3 år, en pre-grade R klass i åldern 4-

5 år samt två grade R, i åldern 5-6 år. 

 

Jag kände att jag ville göra en undersökning om hur musik och sång används i den sydafrikanska 

förskolan. Jag associerar Afrika med att det finns mycket musik, sång och glädje där och tänkte 

att så är det säkert i Sydafrika också. På Southafrica.net (u.å.) står det att oavsett om du tillverkar 

musik, lyssnar på det eller rör dig till musik fyller den sydafrikanska musiken alla aspekter av 

våra liv. Sydafrika har ett rikt musikaliskt arv som omfattar bland annat jazz, gospel, pop, 

reggae, kwaito med mera. Vidare går det att läsa att musiken i Sydafrika återspeglar en lång och 

färgstark historia med en blandning och utveckling av afrikanska, amerikanska och europeiska 

musikformer, vilket har fortsatt att underhålla olika grupper av sydafrikaner i årtionden. 

 

Den offentliga förskoleklassen i Sydafrika heter Reception Year Programme och benämns för 

grade R vilket barn går i innan de börjar förstaklass. Grade R är en del av Early Childhood 

Development (ECD) där grade R till tredje klass ingår och är obligatoriskt (Education, u.å.). 

Grade R är uppdelad i två klasser där pre-grade R är för barn upp till 4 år och grade R är för 

barn mellan 5 och 6 år (Justlanded, u.å.). I båda klasserna får barnen lära sig språk, matematik 

och socialt välbefinnande. Undervisningen ska innehålla både strukturerade och ostrukturerade 

aktiviteter och utgå från lärande genom lek (Education, u.å.). 

 

I den Sydafrikanska läroplanen ”National Curriculum Statement” (NCS) som är från grade R, 

vilket är från 5 års ålder till tredje klass, finns det ett avsnitt som heter Creative Arts med en 

underrubrik som heter Performing Arts vilket drama, dans och musik finns under. Här står det 

bland annat att Performing Art ger eleverna möjligheten att kreativt kommunicera, dramatisera 

sjunga, göra musik, dansa och utforska rörelser. Här utvecklar barnen sina fysiska färdigheter 

och kreativitet. Det står vidare att det stimulerar minnet, främjar relationer, ökar självförtroendet 

och självdisciplinen. Kreativa lekar och färdigheter förbereder kroppen och rösten, där lek 

används som verktyg för att lära sig färdigheter. Att improvisera och tolka gör att barn lär sig 

skapa musik, rörelser och drama individuellt och tillsammans. Barnen bör även få tillgång till 

instrument i klassrummet. Läroplanen är även uppdelad utefter terminer som beskriver vad 

barnen borde få göra inom varje termin. Där de i termin ett ska få upptäcka musik, rörelser och 

röst, fokusera på tempo, fort och långsamt. Sjunga sånger där de kan använda kroppen för att 

tolka låten. De ska få uttrycka känslor genom rörelse och sång exempelvis som ett argt lejon. I 

termin två ska de få lära sig att sjunga starkt och svagt, högt och lågt. Få sjunga rytmiska sånger 

med mera (Department of Basic education, 2011). 

 

Några frågor jag funderade på var, hur använder sig pedagoger i den sydafrikanska förskolan 

av musik och sång i verksamheten? Hur ser de på musik och sångens påverkan på barns lärande? 

Får barnen här också mest sitta på golvet och sjunga med minimalt med rörelser? och så vidare. 

 

Min ambition med denna studie är att kunna visa på musikens och sångens betydelse för barns 

lärande och utveckling. Samt hur musik och sång kan användas i verksamheten på ett naturligt 

sätt. Jag hoppas att jag även ska kunna få andra blivande pedagoger eller redan yrkessamma 

pedagoger att få en förståelse för att musik är något som barnen tycker är roligt och att det är 
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något som är bra för deras språkutveckling och ordförråd. Jag önskar att de ska få en känsla av 

hur musiken kan leda till interaktion mellan pedagoger och barn samt mellan barn och barn. 

 

Syfte 
Syfte med denna studie är att undersöka vad pedagoger i sydafrikansk förskola har för 

uppfattning om musikens och sångens betydelse för barns lärande. 

 

Frågeställning 
För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

 Hur beskriver pedagoger i två Sydafrikanska förskolor att de använder sig av musik och 

sång i verksamheten? 

 Varför använder de sydafrikanska pedagogerna sig av musik och sång i verksamheten? 

 Vilka strategier använder sig pedagogerna av i musikundervisningen? 

 

Begreppsförklaring 
Tema 

I resultatet kommer jag återkommande använda mig av ordet tema då detta är pedagogernas 

arbetssätt på de två förskolorna där intervjuerna ägde rum. Förskolorna deltog i ett program 

som heter The Stellar programme, där pedagogerna har en pärm med information som 

innehåller olika teman för varje vecka som de undervisar utifrån. I pärmen finns utförlig 

information om hur pedagogen ska undervisa varje dag utifrån temat, som exempelvis finns det 

en ny saga för varje vecka, bilder som kan kopieras som barnen får färglägga, en bokstav som 

de ska lära sig just den veckan, samt en sång och/eller rim och ramsor som pedagogen kan lära 

ut till barnen. 

 

Disposition 
Uppsatsen börjar med en inledning och bakgrund som kortfattat beskriver betydelsen av musik 

och sång. I bakgrunden kommer en kort beskrivning av Sydafrikas musikkultur samt förskolans 

upplägg och vad Sydafrikas läroplan säger om musik och sång, efter det kommer syftet och 

frågeställning. I kapitel två presenteras tidigare forskning inom området. I det tredje kapitlet 

presenteras undersökningens teoretiska utgångspunkt vilket är utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. I det fjärde kapitlet presenteras den metodologiska ansatsen och val av metod. I det 

femte kapitlet presenteras studiens resultat, samt en resultatanalys och kopplingen mellan 

resultatet och studiens frågeställningar. I det sjätte kapitlet presenteras en diskussion utifrån 

resultatet och tidigare forskning, samt undersökningens betydelse för förskolläraryrket och 

förslag på framtida forskning. 
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Tidigare forskning 
Här nedan beskrivs fem vetenskapliga artiklar samt en avhandling som tar upp tidigare 

forskning kring pedagogers arbete med musik och sång i verksamheten. Dessa anses vara 

relevanta för detta arbete då de tar upp musikens och sångens betydelse för barns lärande, samt 

att studierna till största del har utgått från ett sociokulturellt perspektiv vilket denna 

undersökning också utgår ifrån. Sökningen av vetenskapliga artiklar utgick från EBSCO där 

sökord som music, song, South Africa, preschool, kindergarten och sociocultural perspective 

användes och sattes ihop i olika former för att få fram artiklar som passade. Då syftet med denna 

studie är att undersöka vad pedagoger i sydafrikansk förskola har för uppfattning om musikens 

och sångens betydelse för barns lärande, ville jag ha vetenskapliga artiklar som kunde kopplas 

till Sydafrika vad gäller musik, sång och förskola, men detta visade sig vara svårt att hitta, vilket 

gjorde att jag fick söka bredare. På grund av detta är det studier från olika länder som här 

kommer presenteras. 

 

Salmon (2010) har genomfört en undersökning i USA i en Reggio Emilia inspirerad 

förskoleklass och första klass samt på ett läs-sommarläger för barn från förskoleklass till andra 

klass. Undersökningen gick ut på att lärare fick undersöka hur musiken kunde påverka barns 

tänkande, läsande och kreativa skrivande. Efter att pedagogerna deltagit i en workshop om 

kopplingen mellan musik och läs- och skrivkunnighet, skapade pedagogerna rutiner för att 

använda musik för att involvera barnen i tänkande och skrivaktiviteter. Pedagogerna 

dokumenterade aktiviteterna och barnens reaktion i en dagbok. Barnen blev även filmade samt 

fotograferade och deras arbete samlades in för vidare analys. Salmon (2010) tar i sin 

litteraturgenomgång upp Vygotskys syn på språk och tanke, att oavsett vilket som kommer först 

kan de inte behandlas avskilt. Pedagogen kan få reda på vad barnet tänker genom vad Vygotsky 

benämner som inner speach/privata samtal. Där barnet pratar med sig själv eller ger olika ljud 

ifrån sig som att imitera ljudet från en bil. När pedagogen lyssnar på barnet kan denne identifiera 

barnets utveckling och utveckla barnets tänkande och språk. Salomon (2010) tar även upp 

Piagets Stadieteori om barns kognitiva och mentala utveckling där individens intellekt anpassar 

sig efter miljön. Som när barnen tillexempel får rita samtidigt som de lyssnar på musik, ritar de 

en bild som kan relateras till musiken. Vid ett sådant tillfälle går barnens tankar tillbaka till det 

de redan vet, stimulerar deras nyfikenhet och främjar tänkandet. Undersökningen syftar till att 

skapa en medvetenhet om musikens kraft att engagera barn i tankeaktiviteter. Det finns en 

naturlig koppling mellan tanke, musik och språk. Genom att använda musik aktiveras båda 

hjärnhalvorna vilket resulterar i ett kreativt tänkande. Detta gör att barn bygger upp berättelser 

som de sedan uttrycker genom språk, dans och musik. Salmon (2010) menar vidare att vuxna 

borde uppmuntra barn att känna, tänka, komma ihåg och prata om musik. När barn har 

möjligheten att uppskatta musik från olika perspektiv blir de medvetna och kan genom det 

utveckla personlig kontakt och skapa bilder som passar till musiken. Musik är ett universellt 

språk som associeras med humör, känslor och minnen. Därför anser Salmon (2010) att 

pedagoger borde införa musik i språkundervisningen för att aktivera barns förkunskaper och 

främja tänkandet, vilket även studiens resultat påvisade. 

 

Denna linje är även Lorenzo, Herrera, Hernandez-Candelas och Badea (2014) också inne på. 

De menar att musiken inte bara är bra för känslor utan att det även påverkar den kognitiva 

aktiviteten med språkbearbetning. Musikundervisning vid tidig ålder är värdefullt för barns 

språkutveckling. Då förskolan är en tid då barnen tar sina första kritiska steg i lärandet av att 

läsa och skriva kan musikundervisning vara en bra strategi och ge en positiv inverkan på detta. 



 

5 

 

Lorenzo et al. (2014) menar att trots att undersökningar visar på fördelen med musikens 

påverkan på språket, är det inte många förskolor som har kunnig personal inom musik. Många 

pedagoger känner ingen tilltro till sitt musikkunnande och undviker därför detta i verksamheten. 

Lorenzo et al. (2014) studie gick ut på att undersöka den formella musikens påverkan på 

språkutvecklingen. Barnen som deltog var i 3-4 års ålder och kom från ett Head Start Program 

i Puerto Rico. Undersökningen pågick i två år där en experimentgrupp fick formell 

musikundervisning 20 minuter tre gånger i veckan, medan en kontrollgrupp inte fick formell 

musikundervisning. Pedagogen i experimentgruppen fick undervisning i hur denne skulle hålla 

i musikaktiviteten. Resultatet visade att kontinuerlig musikundervisning kan förstärka 

språkutvecklingen för barn i förskoleåldern. Det visade även att genom att ge pedagoger träning 

kan de öka sin självkänsla inom musik och våga ha musikaktiviteter med barn. 

 

Dessa resultat stämmer också in på Ehrlin och Wallerstedt (2014) som menar att det finns 

pedagoger som inte känner sig kompetenta nog att sjunga och spela instrument tillsammans 

med barnen, att de inte har det naturligt i sig att göra det i verksamheten. Men musikaliteten är 

en kompetens som kan utvecklas med de rätta förutsättningarna. Dock lämnar pedagoger hellre 

bort musikundervisningen till musiklärare då de inte vill ha hand om den själva. Vilket gör att 

den dagliga spontana sången blir hotad i brist på pedagogers eget intresse, villighet och 

självförtroende. Förr fick pedagoger mer utbildning i bland annat musik när de läste till 

förskollärare men i dag har musiken försvunnit mer och mer i undervisningen av blivande 

pedagoger. Ehrlin och Wallerstedt (2014) studie utgick ifrån förståelsen av lärande och 

utveckling ur ett sociokulturellt perspektiv. Studiens syfte var att studera vilka aktiviteter inom 

musik som pedagoger och barn är engagerade i samt hur pedagoger beskriver deras musikaliska 

arbete och deras kunskap inom ämnet. Detta gjordes genom observationer och intervjuer i två 

musikinriktade förskolor i en större stad i Sverige, där majoriteten av befolkningen var 

immigranter. Pedagogerna arrangerade musikaktiviteter med barnen i grupp varje dag, där 

syftet med aktiviteten var språkutveckling och inkludering. Ehrlin och Wallerstedt (2014) kom 

bland annat fram till att både pedagoger och barn var delaktiga i musikaktiviteten. Pedagogerna 

i denna undersökning hade fått extra utbildning i musik för att stärka deras förtroende i att 

sjunga och spela med barnen. Detta har lett fram till att alla pedagogerna känner sig mer säkra 

att leda en musikaktivitet, men känner trots det att de inte är bra på musik. Men de är samtidigt 

nöjda med hur de arbetar med musiken både vid spontana och planerade aktiviteter tillsammans 

med barnen. 

 

Wilson Gillespie och Glider (2010) genomförde en studie där de tittade på hur och när 

pedagoger använde sig av musik under dagen på fem stycken förskolor, där fyra stycken var 

Head Start klasser samt en privat förskola i USA. Studien bestod av observationer där de 

spenderade 24 timmar sammanlagt i varje förskola. Wilson Gillespie och Glider (2010) kom i 

deras undersökning fram till att vissa pedagoger använder musik mer än andra, men alla 

använder musiken för att utveckla barnens lärande både akademiskt och i socialt lärande. 

Pedagogerna använde musiken mer regelbundet vid gruppaktiviteter, där de vid dessa tillfällen 

sjöng sånger med barnen varje dag om vädret, kalendern, siffror och bokstäver. Musik förekom 

också vid rutinaktiviteter som att plocka undan eller mellan aktiviteter men inte lika ofta. 

Pedagogerna använde musiken mest vid rutinmässiga tillfällen men det förekom även spontant 

under dagen. De spontana tillfällena reflekterade pedagogernas användande av musik speciellt 

vid utvecklande av barns lärande och uppförande. Pedagogerna tog ofta till musik när barnen 
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betedde sig på ett speciellt sätt eller för att hjälpa barnen att komma på svaret på en fråga som 

exempelvis, vad det var för väder ute idag. 

 

Kultti (2013) menar i sin studie att musiklekar och sånger stödjer utvecklingen för viktiga 

färdigheter under bland annat förskoleåren. Men att det inte har gjorts många studier kring sång 

som gruppaktivitet. Pedagoger ser musiken hellre som en social aktivitet snarare än som ett 

pedagogiskt hjälpmedel. Studien fokuserade på lärandeförhållandena för flerspråkiga barns 

språkliga utveckling genom musikaktiviteter. Detta skedde genom att via videoobservationer 

studera sångaktiviteter med flerspråkiga barn i åldrarna 1-3 år och 1-5 år i åtta förskolor. Den 

teoretiska utgångspunkten i Kulttis (2013) undersökning utgick från ett sociokulturellt 

perspektiv för att få en förståelse för dynamiken av barns lärande och utveckling. Barns kunskap 

och kompetens utvecklas i miljön de deltar i och kommunikationen mellan barn och pedagoger 

är nyckeln till lärandetillfällen i förskolan. Sångaktiviteter kan skapa en känsla av samhörighet 

och utveckla barns språkutveckling och talförmåga. Kultti (2013) kom fram till att studien bland 

annat visade på att förskolan kan stötta språk och språkutveckling hos flerspråkiga barn genom 

sångaktiviteter. Barn kunde här delta genom att observera eller lyssna till de andra barnen och 

pedagogen. Barn fick genom sången möjligheter att lära sig visuella observationer, fysiska 

handlingar som exempelvis rörelser samt språkliga handlingar som exempelvis ord och fraser. 

Kultti (2013) menar att pedagogisk guidning är viktigt för att pedagoger kan ta hänsyn till 

skillnader i barns erfarenheter och språkliga kompetenser vid sångverksamhet. Guidningen kan 

ske genom att peka, ställa frågor och genom användandet av artefakter. I sångaktiviteter finns 

det utrymme för varierat individuellt deltagande, vilket passar bra i en förskola med olika åldrar. 

 

Syftet med Ehrlin (2012) avhandling var att undersöka musikens plats och funktion i den 

pedagogiska verksamheten på två musikförskolor i Sverige. Studien genomfördes med hjälp av 

intervjuer med pedagoger och observationer av barn samt pedagoger. Ehrlins (2012) utgick 

bland annat från det sociokulturella perspektivet i sin undersökning. Vilket innebär att sociala 

gemenskaper är i centrum och det är där våra handlingar, tankar och idéer formas i det sociala 

sammanhanget vi befinner oss i. Ehrlin (2012) menar att utgångspunkten i den sociokulturella 

teorin är att utveckling och lärande är beroende av varandra och sker genom deltagande i sociala 

sammanhang. Men människan påverkar och förändrar också det som omger henne. Lärandet 

blir något som ständigt pågår i alla mänskliga aktiviteter. Språk och språkutveckling ses i det 

sociokulturella perspektivet som ett redskap som utvecklas vid ett socialt samspel mellan 

människor. Där barns språkutveckling blir beroende av den sociala miljön som barnet lever i. 

Språket är också avgörande för tänkandet, där tanke och språk utgör ett redskap som är beroende 

av varandra när människan lär och utvecklas. Det är genom språket som individen sätter ord på 

sina tankar och genom tanken formuleras underlaget för språket. Enligt Ehrlin (2012) är 

förskolan en kommunikativ miljö där barnets möjligheter till aktivt deltagande i sociala 

sammanhang blir förutsättning för att lära och utvecklas. Ehrlin (2012) kom i sin studie fram 

till att då pedagogerna på förskolan får undervisning i musik känner de sig mer trygga i att hålla 

i musikaktiviteter tillsammans med barnen. Musiken är ett redskap som används för att skapa 

språklig och social delaktighet. Musikaktiviteter ger barnen erfarenhet av språkliga mönster 

som meningsbyggnad, språkljud och språkrytm. Ord och meningar illustreras bland annat ofta 

av rörelser, vilket placerar in begreppen i ett sammanhang och ger stöd åt begreppsförståelse. 

Musiken kan erbjuda barn möjligheten att uppleva gemenskap, då sång i grupp kräver 

uppmärksamhet på övriga deltagare. Barn får tillfälle att ta del av den sociala gemenskapen 

både verbalt och kroppsligt genom att sjunga, rimma, klappa, dansa och röra sig till musik. 
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Teoretisk utgångspunkt 
Då syftet med studien är att undersöka vad pedagoger i sydafrikansk förskola har för 

uppfattning om musikens och sångens betydelse för barns lärande, anser jag att en sociokulturell 

teori är lämplig för denna studie. I den sociokulturella teorin är språket en stor faktor för lärande 

och i sången används språket i hög utsträckning, samt att musiken och sången kan ses som ett 

redskap för lärande. I detta kapitel kommer jag utifrån ett sociokulturellt perspektiv ta upp syn 

på lärande, kulturella redskap, appropriering, den proximala utvecklingszonen, 

stöttning/scaffolding, meningsskapande aktiviteter samt mediering. Jag anser att detta är 

begrepp som går att koppla till musik och sång. 

 

Syn på lärande 
Säljö (2000) menar att lärandet är en naturlig och nödvändig del i den mänskliga verksamheten, 

lärdomar och kunskap har alltid delats mellan människor. I det sociokulturella perspektivet kan 

människan inte undvika att lära, frågan är snarare vad denne lär sig i olika situationer. Säljö 

(2000) menar vidare att det vardagliga samtalet ger insikter och kunskaper som individen tar 

med sig och formas av. Människans sätt att bete sig, tänka, kommunicera och uppfatta 

verkligheten är format utifrån kulturella och sociala erfarenheter. 

 

Kulturella redskap 
Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling (2014) samt Säljö (2000) skriver om Vygotskys teori om 

kulturella redskap som är utvecklat av människan för att bevara och förmedla insikter och 

erfarenheter. De kulturella redskapen, vilket även kan benämnas artefakter, innefattar både 

intellektuella redskap och fysiska redskap. Till det intellektuella redskapet hör språkliga 

kategorier och distinktioner, berättande och andra språkliga genrer och till de fysiska 

artefakterna hör de saker som människan har tillverkat som exempelvis instrument, böcker och 

notblad. 

 

Säljö (2000) menar vidare att grundtanken i det sociokulturella perspektivet är att redskapen 

och verksamheter kommer från tidigare generationers erfarenheter och insikter. Det är dessa 

erfarenheter som vi utnyttjar när vi använder redskap, men det är kommunikationen och 

interaktionen mellan människor som är avgörande. Det är genom språket som människor har 

möjligheten att dela erfarenheter med varandra. Vi kan ställa frågor och det pågår ständig ett 

utbyte och lånande av information, kunskaper och färdigheter mellan människor. Men för att 

kunna ta till oss och bevara informationen behöver vi ha kategorier och begrepp som 

exempelvis färg, form och vikt. Det hjälper oss att se likheter och skillnader mellan objekt och 

vi lär oss hur vi ska förhålla oss till detta i olika sammanhang. Det är genom dessa interaktioner 

som sociokulturella resurser skapas men de förs även vidare genom kommunikation. 

 

Kulturen är på det sättet både materiell och immateriell och här emellan pågår det ett intimt 

samspel. Människans förmåga att samla erfarenheter och använda det för sina syften finns i 

både de intellektuella och fysiska artefakterna. Artefakterna utvecklas i kulturen (Säljö, 2000). 

Wallerstedt, et al. (2014) skriver att människans kunskaper ses som redskapsberoende. De 

redskap som en människa får tillgång till och lär sig behärska blir avgörande för utvecklandet 

av förmågor och kunskaper. Lärandet blir här vad individen tillägnar sig i form av artefakter, 

vilket i den sociokulturella teorin benämns som appropriering. 
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Ehrlin (2015) menar att sång, rim och ramsor kan bli redskap för barn att uppfatta språkets 

uppbyggnad och melodi. Det kan också vara ett hjälpmedel för att gestalta och förklara 

betydelsen av ord och begrepp. Sångtexter blir redskap för att utforska betydande enheter i 

språket och det är inte ovanligt att barn kan sjunga svårare texter än vad de kan använda sig av 

när de pratar. Musik och sång blir ett redskap för att skapa en social och språklig gemenskap. 

 

Appropriering  
Wallerstedt, et al. (2014) menar att genom att ha approprierat ett redskap visar människan att 

denne kan använda det på ett relevant och dynamiskt sätt i konkreta aktiviteter i sitt liv. Men 

ingen kan behärska ett redskap fullt ut. Lärandet inom detta perspektiv är en pågående process 

där människan blir allt mer förtrolig med att använda kulturella redskap i olika situationer. En 

individ som approprierar ett redskap tar inte bara över det på ett reproducerande sätt. När det 

gäller exempelvis språk innebär det inte att bara reproducera vad andra har sagt. Individen 

kommer här använda språket i nya situationer för att kommunicera och skapa mening. Det är 

när människan uppfinner nya redskap, använder dessa på nya sätt och förändrar dem som 

kunskapen utvecklas på ett kollektivt sätt. 

 

Den proximala utvecklingszonen 
Säljö (2000) skriver att Vygotsky använder begreppet proximal utvecklingszon för att förklara 

människans pågående utveckling och lärande. Definitionen av detta begrepp är avståndet 

mellan vad en individ kan prestera ensam och utan stöttning och vad denne kan prestera med 

hjälp av stöttning från en vuxen eller i samarbete från mer kunniga kamrater. Men individen är 

själv deltagare samt är med och skapar sin egen utveckling inom ramen för de sociokulturella 

möjligheter som erbjuds. Den proximala utvecklingszonen visar också på om den presterande 

individen är mottaglig för stöttning och förklaring från en mer kompetent person. Det krävs att 

den som stöttar anpassar informationen till det intellektuella redskap och färdigheter som den 

presterande individen har för att denne ska kunna ta till sig kunskaper och insikter. 

 

Ehrlin (2012) menar att musikaktiviteten samt gemenskapen möjliggör för det enskilda barnet 

att kommunicera med ljud och rörelser även om den språkliga förmågan är otillräcklig, vilket 

kan ses som en del i den proximala utvecklingszonen. Samspelet med andra ger stöd för 

deltagande. 

 

Stöttning/scaffolding 
Wallerstedt, et al. (2014) och Säljö (2000) tar upp den engelska termen scaffolding vilket 

betyder byggnadsställning men i den sociokulturella teorin menas det att stötta någon. För 

pedagogen ligger utmaningen i att stödja barnet till att lösa problemet och inte lösa det åt barnet. 

Pedagogen har en viktig roll i olika meningsskapande aktiviteter. Ehrlin (2015) ger ett förslag 

på stöttning och det är när de yngre barnen som kan vara mer avvaktande i en gemensam 

musikaktivitet kan få stöttning av äldre barn för att visa hur de gör vid aktiviteten. 

 

Meningsskapande aktiviteter 
Meningsskapande aktiviteter är exempelvis enligt Wallerstedt, et al. (2014) lek, undervisning 

och lekfull undervisning, pedagogen kan här ses som en förebild. På ett teoretiskt plan innebär 
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det att pedagogen är med och visar på vilka typer av frågor som kan vara intressanta att ställa i 

en viss aktivitet och visa på hur problem kan lösas. Genom pedagogen kan barn exempelvis 

komma i kontakt med ny musik och nya redskap för att skapa musik och mening. Det handlar 

om att barnet får hjälp med att tolka uppgiften. Barnet kan utföra mycket mer om denne lånar 

kompetens från andra i omgivningen som kan mediera kunskapen genom kommunikativa 

redskap som exempelvis att peka och benämna. 

 

Mediering 
Säljö (2000) skriver att mediering eller samverkan sker mellan människor och de kulturella 

redskapen. Språket är en form av mediering där människan kan benämna saker i dess omgivning 

som exempelvis stol, gräs och hund. Genom språket samlar människor kunskaper och 

erfarenheter från varandra, språket och ord medierar omvärlden så den framstår som 

meningsfull. De kulturella redskapen gör att människan kan förstå omvärlden och agera med 

den. 
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Metodologisk ansats och val av metod 
Syfte med denna studie är att undersöka vad pedagoger i sydafrikansk förskola har för 

uppfattning om musikens och sångens betydelse för barns lärande. För att kunna svara på 

studiens syfte och frågeställningar gjordes semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer innebär enligt Bryman (2008) att intervjuaren har en intervjuguide med frågor, där 

frågorna inte behöver komma i samma ordning som står i intervjuguiden och det går att ställa 

ytterligare frågor. Genom semistrukturerade intervjuer får respondenten möjlighet att utforma 

svaren på sitt egna sätt. 

 

Utformning av intervjuguide 
Då jag inte hade någon erfarenhet över hur musikundervisningen bedrevs i förskolor i Sydafrika 

granskade jag tidigare studenters uppsatser om musik som var gjorda i Sydafrika. Detta för att 

få en idé om hur det kunde tänkas se ut. Jag sökte även på artiklar och tidigare studier kring 

musik i Sydafrika men ansåg att det var svårt att hitta något som riktade sig till yngre barn. Efter 

att ha granskat tidigare studenters examensarbete och genom informationen som framkom ur 

litteraturstudien som beskrivs här ovan, gjordes en intervjuguide, se bilaga 1, med frågor. Denna 

intervjuguide användes vid alla intervjuer. En intervjuguide används enligt Jacobsen (2017) för 

att säkerställa att intervjun håller sig inom det tema som ska beröras. En intervjuguide kan vara 

mer eller mindre strukturerad beroende på hur frågorna ställs. I intervjuerna som genomfördes 

i denna undersökning användes en medelhög strukturerad intervjuguide, för att ingen fråga 

skulle glömmas bort. Jacobsen (2017) beskriver medelhög strukturering som frågor där 

respondenten får möjlighet att ta upp teman, men om intervjuaren inte anser att 

undersökningens teman berörs ser denne till att komma tillbaka till det ämnet. Intervjuguiden 

skrevs innan avresan till Sydafrika. Frågorna skrevs på både svenska och engelska för att det 

lättare skulle kunna hjälpa mig vid min intervju. Då intervjun gjordes på engelska kände jag 

ändå en trygghet i att ha frågorna på både svenska och engelska. 

 

Urval 
Till denna studie gjordes ett bekvämlighetsurval, Bryman (2008) menar att bekvämlighetsurval 

innebär att urvalet blir bland de personer som råkar finnas tillgängliga för forskaren vid det 

tillfället. Urvalet av intervjupersoner för denna studie skedde bland pedagogerna på den 

förskola i Sydafrika där jag gjorde min VFU. Men då jag ville ha fler än tre intervjuer gjordes 

även två intervjuer på en annan förskola. Denna förskola kontaktades inte av mig personligen 

utan här fick jag hjälp av den kontaktperson som jag hade i Sydafrika med att hitta fler 

pedagoger att intervjua. Jag gjorde även en intervju med en person som arbetade som early 

learning project manager. Jag valde även att göra en intervju med en man som åkte runt på 

förskolor i området och spelade piano för att barnen skulle få sjunga till ett instrument. Även 

om han inte var en pedagog valde jag att intervjua honom då jag ansåg att han hade en stor 

inverkan på musik och sång i förskolan. Denna man spelade bara på den förskolan där jag gjorde 

min VFU, inte på den andra förskolan. Sammanlagt intervjuades sju personer fem kvinnor och 

två män. Jacobsen (2010) menar att andelen ny information minskar i takt med varje ytterligare 

intervju som genomförs. Då svaren som framkom på intervjuerna inte gav någon större 

variation, ansåg jag därför att ytterligare intervjuer inte skulle tillföra någon ny information. 

Samt att det på grund av tidsbrist även var svårt att hinna med att intervjua många fler 

pedagoger. 
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Genomförande av intervju 
Innan varje intervju började fick respondenten läsa igenom ett informationsbrev, se bilaga 2, 

som bland annat informerade dem om vad undersökningen gick ut på samt vilka rättigheter 

respondenten hade. Informationsbrevet fick de sedan skriva under för att visa på att de förstått 

vad som stod i brevet. Informationsbrevet som användes togs från en tidigare studie gjord av 

studenten Jehona Tahiri (2016) men ändrades till viss del för att anpassas till denna studie. En 

fråga ställdes även muntligt om det gick bra att intervjun spelades in med diktafon, även om 

detta stod med i informationsbrevet. Det var ingen av pedagogerna som hade någon invändning 

mot detta. Enligt Bryman (2011) kan intervjuaren bli distraherad av vad respondenten svarar 

när denne måste anteckna svaren. Samt att det vid transkribering går att göra upprepade 

genomgångar av respondentens svar. Av denna anledning användes en diktafon. Vid intervjun 

med pianisten spelades inte intervjun in utan anteckningar fördes detta på grund av att det blev 

en spontan intervju och diktafonen inte var med. 

 

Det var ingen bestämd ordning på frågorna i denna undersökning utan de ställdes utifrån hur 

respondenten svarade på frågan innan. Alla intervjuer genomfördes på engelska, samt att de 

skedde ansikte mot ansikte i ett enskilt rum på respektive förskola då det antingen skedde under 

pågående verksamhet eller direkt efter att verksamheten hade slutat för dagen. 

 

Databearbetning av intervju 
Då intervjuerna var inspelade transkriberades de inte direkt utan detta skedde cirka 1-2 veckor 

senare när jag hade kommit tillbaka hem från Sydafrika. Vid transkriberingen skrevs inte ord 

som skratt, hmmm, pauser eller liknande ned då detta inte ansågs tillföra något till resultatet. 

Då intervjuerna skedde på engelska skrevs transkriberingen ner på engelska för att få med de 

ord som respondenterna sade. Anledningen till detta var att jag inte ville att det skulle bli min 

tolkning när jag översatte och för att jag ville ha det på engelska när jag citerade respondenterna. 

Efter transkriberingen kategoriserades svaren utifrån det sociokulturella perspektivet för att 

passa in under de begrepp som jag använt mig av i teorin, samt frågeställningarna i syftet. 

Jacobsen (2017) skriver att kategorisera innebär att bryta upp temat i intervjun i mindre enheter. 

Där data som behandlar samma sak hamnar i samma grupp som benämns för kategori. Detta 

gör att datan delas upp i mindre grupper av data. Kategorierna som min data delades in i var 

musik och sång som redskap, för lärande, språkfrämjande, lustfyllt lärande, meningsfull 

aktivitet lärande utifrån den proximala utvecklingszonen, samt samspel och interaktion, dessa 

begrepp återkommer sedan i redovisningen av resultatet. 

 

Etiskt övervägande 
De mänskliga rättigheterna är enligt Vetenskapsrådet (2011) universella. Även om jag gjorde 

min studie i ett annat land behövde jag fortfarande förhålla mig till de mänskliga rättigheterna.  

Bryman (2011) tar upp fyra etiska principer som gäller vid forskning, vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär enligt Bryman (2011) att forskaren ska informera berörda personer 

om studien samt syftet med den. Respondenterna ska få reda på att det är frivilligt att delta och 

att de har rätt att hoppa av om de inte vill fortsätta att delta. Samtyckeskravet innebär att 

respondenten har rätten att själv bestämma över sin medverkan i undersökningen. När jag 

frågade de aktuella respondenterna om de ville ställa upp på en intervju informerade jag dem 
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bland annat om vad syftet med undersökningen var. Innan intervjun började fick de även läsa 

igenom informationsbrevet, bilaga 2, för att påvisa att det var frivilligt att delta samt att de när 

som helst kunde dra sig ur. Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2011) skriver att 

konfidentialitetskravet innebär att uppgifter som samlas in om respondenterna ska behandlas 

med konfidentialitet. Samt vidta åtgärder för att skydda respondenten från att personlig 

information hamnar i fel händer. Vetenskapsrådet (2011) menar att respondenten vid intervju 

kan skyddas genom att svaren maskeras och anonymiseras. Respondenten fick information om 

att deras namn inte kommer att presenteras i studien utan att de kommer få fiktiva namn, för att 

inte röja deras identitet. Då en diktafon användes vid intervjuerna behövde därför inte 

respondenten säga sitt namn när intervjun spelades in för att det inte skulle komma med på 

ljudupptagningen. Den enda privata informationen som samlades in om respondenterna var hur 

många år de hade arbetat i verksamheten, då jag ansåg att ingen annan information om dem 

som person var relevant för studien. Den enda data som samlades in utöver det var deras 

uppfattning om musiken och sångens påverkan på barns lärande samt hur och varför de arbetade 

med det i verksamheten vilket enligt min åsikt inte kan anses som känslig information. Den 

sista etiska principen nyttjandekravet innebär enligt Bryman (2011) att de uppgifter som samlas 

in om respondenten endast får användas för studiens syfte. Denna studie kommer inte att 

användas för andra syften än det som gäller för denna studie. 

 

Validitet och reliabilitet 
Validitet som även benämns som giltighet handlar om huruvida vi mäter det vi vill mäta, där 

individuell intervju mäter individuella och personliga synpunkter om ett visst ämne (Jacobsen, 

2017). Validitet benämns som intern och extern validitet, där intern validitet innebär huruvida 

resultatet uppfattas som riktigt. Finns det en överensstämmelse mellan verkligheten och det 

forskaren beskriver av verkligheten. Här får forskaren fundera på om denne har funnit rätt 

respondenter för undersökningen samt om dessa ger riktig information. Detta sker genom att 

forskaren kritiskt värderar respondentens förmåga att ge riktig information om det som 

undersöks. Kommer den insamlade datan från förstahandskällor som har varit med om det de 

talar om i intervjun eller kommer det från andrahandskällor som återger något som andra har 

sagt till dem (Jacobsen, 2017). Då syftet var att ta reda på pedagogers uppfattning när det gällde 

musiken och sångens påverkan på barns lärande i förskolan intervjuades pedagoger som arbetar 

inom denna profession. Jacobsen (2017) menar vidare att för att minska möjligheten till 

osanning bör undersökningen bygga på mer än en källa, dessa källor kan sedan kontrolleras mot 

varandra. Dessa källor bör också vara oberoende av varandra för att informationen ska få en 

större giltighet. Intervjuer i denna undersökning gjordes med pedagoger på två oberoende 

förskolor för att få en bredare syn på pedagogers uppfattning. 

 

Jacobsen (2017) skriver att den externa giltigheten innebär i vilken grad som resultatet kan 

generaliseras till andra än dem som har undersökts. Forskaren kan aldrig vara säker på att denna 

har fått fram ett representativt urval av fall och/eller enheter. Mitt syfte är inte att generalisera 

resultatet då mitt urval inte kan representera hela förskoleverksamheten i Sydafrika, men kan 

ge en inblick i hur pedagoger i den sydafrikanska förskolan uppfattar musiken och sångens 

påverkan på barns lärande. 

 

Reliabilitet kan även benämnas som tillförlitlighet (Jacobsen, 2017). Bryman (2011) nämner att 

reliabilitet består av fyra delkriterier där det första är trovärdighet vilket är motsvarighet till 
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intern validitet, vilket innebär bland annat att forskaren säkerställt att undersökningen har 

utförts i enlighet med de regler som finns. Det andra är överförbarhet vilket är motsvarigheten 

till extern validitet och innebär om resultaten kan föras över till en annan miljö. Det tredje 

delkriteriet är pålitlighet och kan jämföras med reliabilitet och innebär att forskaren gör en 

fullständig redogörelse för undersökningens tillvägagångssätt vad gäller bland annat 

problemformulering, urval, fältanteckningar, intervjuutskrifter och analys av data. Det sista 

delkriteriet är en möjlighet att styrka och konfirmera, vilket motsvarar objektivitet. Det innebär 

att forskaren utifrån insikten om att det inte går att få en fullständig rättvisa i en undersökning 

ändå förvissar sig om att ha agerat i god tro. Där forskaren inte ska ha låtit personliga 

värderingar eller teoretiska inriktningar påverka utförandet av slutsatsen från undersökningen. 
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Resultat och resultatanalys 
Syfte med denna studie är att undersöka vad pedagoger i sydafrikansk förskola har för 

uppfattning om musikens och sångens betydelse för barns lärande. Här nedan kommer resultatet 

presenteras utifrån de teman jag hittat när intervjuernas data har analyserats. Namnen i resultatet 

är fiktiva för att deras identitet inte ska röjas. Efter redovisandet av resultatet presenteras en 

resultatanalys utifrån resultatet och den teori som används det vill säga det sociokulturella 

perspektivet. Till sist presenteras en slutsats där resultatet sätts i relation till undersökningens 

syfte och frågeställning. 

 

Respondenter som intervjuades 
De två förskolorna där respondenterna arbetar har fått det fiktiva namnet Lily och Protea. Jag 

har intervjuat Kewin som har arbetat i knappt ett år på förskolan Lily han undervisar i en pre-

grade R klass med 22 barn. I samma förskola som han undervisar i intervjuades Laura hon har 

undervisat i åtta år i en grade R klass med 25 barn. På den andra förskolan Protea intervjuades 

Michelle som har arbetat i 30 år och undervisar i en pre-grade R klass med 27 barn. Jamelia har 

arbetat i sju år och undervisar i en grader R klass med 25 barn. Zahra har arbetet i 23 år och 

undervisar i en grade R klass med 27 barn. På denna förskola intervjuades även pianisten Aaron, 

han är ingen pedagog och arbetar inte med undervisning. Han var tidigare kyrkopianist, men 

började för cirka 27 år sedan spela piano på skolavslutningar. Spelningarna på förskolorna 

ökade och nu åker han runt och spelar piano en gång i veckan på sju olika förskolor i området. 

Aaron är även med och spelar piano när barnen har uppträdanden för sina föräldrar. Aaron 

spelar inte på förskolan Lily. Till sist intervjuades Sharon, hon arbetar som early learning project 

manager. Hon har ansvaret får ett antal förskolor för att försäkra att pedagogerna utför en god 

samt lärorik undervisning, där Protea är en förskola hon ansvarar över.  

 

Musik och sång som ett redskap för lärande 
Genom musik och sång lär sig barnen bland annat nya ord när de får lära sig nya sånger, men 

de lär sig även koordination då det är mycket rörelser i sångerna de sjunger. Kewin menar att: 

 
”Music is the best tool to teach children. More than sitting them down and telling them, 

that is this and this, instead of just telling them rather sing it. So music is the best tool 

for us as teachers to use in terms of teaching children”. 

Några av pedagogerna menar att barnen även lär sig mer än bara ord, rörelser och 

språkutveckling när de sjunger. Barnen får även lära sig olika typer av information genom 

textens innehåll, där Aaron säger att: 

 
”We sing songs about animals and life’s in general. In summer we sing about water 

restriction since that is a big thing in South Africa. We also sing songs about for example 

how to plant watermelons and how to get dressed and how to brush teeth”. 

Barnen på både Protea och Lily får sjunga sånger om siffror, bokstäver, vädret och 

veckodagarna när de har samling på morgonen. Utöver det är många av sångerna som barnen 

får sjunga tagna från det aktuella temat de arbetar med är det sånger som är till för att lära 

barnen något om det ämnet. Sharon förklarar det som att: 
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”We got special songs for everything. Our preschools work on a theme so they have a 

different theme every week. When the theme, when the children are learning about the 

sea, they will learn a new song about the sea. When they learning about summer they will 

learn a song about the sun. So they learn songs, they learn new songs according to the 

different theme which happens every week”. 

Barnen lär sig även olika melodier och hur de ska sjunga högt respektive lågt och svagt 

respektive starkt. Då deras tema som de arbetar med innehåller många sånger, rim och ramsor 

gör det att barnen har lärt sig mycket av det när de väl slutar förskolan och förskoleklass, vilket 

också är en del av målet med deras verksamhet. 

 

Alla sånger de sjunger innehåller mer eller mindre rörelser med någon av kroppens alla delar, 

detta ser pedagogerna som ytterligare lärande för barnen. Zahra uttrycker det som att: 

 
“We have a lot of songs where they can move their body, like their feet’s, heads and 

eyebrows, they can wiggle everything”. 

Genom att ha rörelser till sångerna lär sig barn hantera sin kropp, röra sin kropp och 

koordination. Men genom rörelser blir det även lättare för dem att komma ihåg saker och förstå 

saker. Som ett exempel som Kewin pratade om att: 

 
”we also use gestures not just singing if you say that a horse is galloping then you use 

gestures to gallop, so the children knows okay horses do gallop”. 

Eller om de sjunger om träd står de och svajar som träd och så vidare. Sharon menar också att: 

 
”They learn social skills at the same time because they sing and dance they clap with 

each other and they dance with each other”. 

Jamelia säger att de ibland använder musiken när de är ute och gör övningar. Först får barnen 

springa runt och hoppa fritt sedan talar hon om vad de ska göra som exempelvis att klappa 

händerna eller hoppa. Det är först fri rörelse för att barnen ska kunna känna in känslan av 

aktiviteten och sedan får de instruktioner. Alla rörelser görs med musik eller instrument, även 

om de inte alltid sjunger. Sharon talar om att barnen har rörelser till musik där pedagogen 

exempelvis säger till barnen att lyssna på rytmen och hoppa som en apa eller gå som en elefant 

om temat de arbetar med är om djur. Barnen kan även få lyssna på musiken och rytmen och 

göra sina egna rörelser och tolkningar av melodin. 

 

Barnen får även sjunga sånger vid andra tillfällen också som när någon fyller år. Barnen har 

även konserter för sina föräldrar kring jul och vid avslutningar, då får de lära sig nya sånger 

som pedagogerna ofta har hittat på själva utefter temat de har på konserten. Detta gör att dessa 

sånger också blir ett tillfälle för språkutveckling för barnen. 

 

Laura nämner att hon även använder musik och sång för att lugna ner barnen när de väsnas för 

mycket eller när de har svårt att koncentrera sig på det de ska arbeta med. 

 

Musikundervisning som en språkfrämjande aktivitet 
Musik och sång är en aktivitet som är bra för barns utveckling av språket och 

meningsbyggnader. Det är även bra för barnens ordförråd då de lär sig nya sånger. Pedagogerna 
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använder sig dock inte bara av sånger utan barnen får även lära sig många rim och ramsor för 

att utveckla språket. Temat som de arbetar med i verksamheten bestämmer mycket av vilka 

sånger, rim och ramsor som barnen får lära sig. Jamelia menar att sjunga sånger är viktigt, för 

om barnen inte kommer ihåg orden som var i fokus för veckans tema som exempelvis 

fågelnamn kommer barnen på det när de får sjunga sången som handlar om fåglarna. Jamelia 

brukar själv sjunga början på sången som hör till temat om barnen inte kommer på vad temat 

handlar om, barnen kommer då på det när de får höra sången. Jamelia menar att sång och ramsor 

hjälper minnet att komma på exempelvis ord. 

 

Jamelia menar vidare att genom att sjunga sånger på olika språk får barnen också ett bredare 

ordförråd och barnen lär sig tala med självförtroende när de talar med andra barn med ett annat 

modersmål. Då barnen på Protea talar både engelska och afrikaans eller åtminstone förstod det 

ena eller andra språket får de sjunga sånger på båda språken när det är sångaktivitet. Vilket 

Michelle menar är för att barnen ska kunna lära sig båda språken. Jamelia är inne på samma 

linje där hon säger att det är för att: 

 
”the children can have a broader aspect of the different language”. 

Jamelia menar vidare att när barnen sjunger eller lär sig ett annat språk behöver de respektera 

det språket. Hon brukar även låta sin klass sjunga sånger på xhosa ibland för att de även ska få 

en kunskap om det språket. 

 

På förskolan Lily talade Laura om att många av barnen talar isixhosa hemma men att föräldrarna 

vill att deras barn ska lära sig engelska och har därför satt dem i en engelskspråkig förskola. 

Men hon brukar låta barnen sjunga sånger på både engelska och afrikaans och barnen brukar 

lära henne sånger på isixhosa vilket hon tycker är roligt. Kewin talade om att han har xhosa 

talande barn i sin klass men att de undervisa på engelska och sjunger därför mest sånger på det 

språket. 

 

Musik och sång som lustfyllt lärande 
Alla respondenter talar om hur roligt barnen tycker att det är att få sjunga och röra på sig till 

musik. Extra roligt tycker barnen på Protea att det är när Aaron kommer dit och spelar för dem 

då de får sjunga och dansa loss ordentligt. Zahra uttrycker det som att: 

 
”Children love music, they are happy when they are singing, they are really happy. When 

they see Aaron they get excited. When the little ones are singing and my children are in 

the class doing what they need to do they want to go to the toilet because they must walk 

past the ones that are singing”. 

På förskolan Lily där Laura och Kewin arbetar kommer det några personer från Junior jive 

(Junior Jive tillhandahåller musik och rörelseprogram för barn mellan sex månader och sex år 

i Sydafrika, min anm.), (källa: Junior Jive), på fredagar för att sjunga och dansa med barnen. 

Junior jive har även med sig instrument till barnen som exempelvis maracas. Detta är en 

aktivitet som Laura och Kewin säger att barnen uppskattar mycket. När det kommer till barnens 

glädje och lärande menar Kewin att:  
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“It also got to be about pleasure, children have to enjoy they can’t have a long 

song with complicated words, so it’s got to be teaching and pleasure at the same 

time, they have to find the balance. 

 

Kewin menar vidare att barnen måste få vara glada och lyckliga genom det de gör, men att de 

samtidigt måste lära sig.  

 

Alla pedagogerna talar även om att barnen tycker det är roligt när de får göra konserter och 

uppträda för sina föräldrar, då känner sig både barnen och föräldrarna extra stolta. 

 

Jamelia talar om glädjen och vad som kan komma ut ur kroppen från ett barn som får 

möjligheten att upptäcka, genom att göra en liknelse mellan musik och sång och att få leka med 

sand. 

 
”They enjoy it when they sing, it’s really enjoyable, and it brings out the best of the 

children you would never know what’s stuck inside a child if you don’t create the 

environment for the child to explore. It’s the same like when playing with sand, the child 

will see the sand every day, but if you don’t create the space for the child to mess in the 

sand, the child never know what the feeling of sand is. So it’s the very same with music, 

you would never know what the child are able to do if you don’t create the environment 

for the child to do songs. So even if you give them a musical instrument and they will 

just make sound you see the body automatically move to the music”. 

 

Musikundervisning som en meningsskapande aktivitet 
Då båda förskolorna arbetar efter teman finns det sånger i tema-boken som passar till det temat 

de arbetar med, vilket gör att de oftast sjunger den sången med barnen. Men pedagogerna talar 

även om att de brukar hitta på egna sånger för barnen att sjunga. Detta för att de anser att de vill 

ha en bättre och roligare sång eller för att de bara vill ha en ny sång, men den ska hålla sig inom 

temat. När de tillverkar en egen låt tar de en existerande melodi eller en melodi som barnen 

känner igen och lägger till egna ord. Enligt Kewin måste det vara en realistisk text till sången 

och den måste ha en mening samt att den ska relatera till temat de håller på med. Kewin menar 

vidare att barnen inte lär sig något om de inte får sjunga realistiska sånger, en sång ska 

exempelvis inte handla om att ett äpple springer eller att fjärilar bits. Andra menar att sångerna 

behöver vara anpassade till barnens ålder för att den inte ska vara för svår och barnen i och med 

det inte tycker det är roligt att sjunga sången. Pedagogerna försöker även hitta sånger som 

barnen är bekanta med. Det ska vara sånger som barnen kan komma ihåg och som inte 

innehåller för mycket ord eller vara för lång. Aaron brukar få sin inspiration till nya sånger 

genom cd-skivor eller från olika förskolor där han spelar. 

 

Musik och sång utifrån den proximala utvecklingszonen 
När barnen ska lära sig nya sånger delar pedagogerna upp sången i mindre delar. Pedagogerna 

säger en mening i taget och barnen får upprepa meningen. Detta pågår tills pedagogerna känner 

att barnen kan texten i sången och efter det lägger de på melodin. Michelle säger att: 

 
”I will say the words and they must say after me and then we will sing it and I will see if 

they remember and I will go over and over until they can do it on their own”. 
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Jamelia säger att hon ibland lär ut en vers i taget till barnen om det är en tid då det är mycket 

att göra i undervisningen och sparar andra versen till nästa dag. Aaron säger att han lär ut en ny 

sång varje månad. Då spelar han och säger en mening i taget som barnen får upprepa och sedan 

sjunger de sången några gånger för att barnen ska lära sig den. 

 

Musikundervisning som samspel och interaktion 
Sång är något som oftast förekommer varje dag i verksamheten både planerat och spontant. 

Deras sångaktiviteter sker oftast i grupp med barn och pedagog tillsammans. Detta blir ett sätt 

för barnen att interagera med varandra och pedagogen. Sharon menar att: 

 

”When Aaron comes, lot of the children don’t know the words, but when the 

others sing they will hear and they sing it often and they hear and they listen and 

eventually they will learn the proper words”. 

 

Ibland kan pedagogerna också höra hur barnen sjunger tillsammans när de är ute och leker. Då 

kan det vara en sång som de precis har sjungit eller någon annan favoritsång som barnen har 

just då. 

 

Artefakter i musikundervisningen 
En iakttagelse gjordes av mig att barnen inte använde några instrument när de hade 

musikaktivitet. Det enda instrumentet som användes var pianot som Aaron spelade på. Däremot 

fanns det några instrument liggandes på en liten pall i ett av klassrummen på Protea, men de 

användes aldrig under den tiden som jag var där. Pedagogen i det klassrummet sa att de brukar 

använda dem ibland men att pinnen till triangeln var borta, så hon behövde hitta på något nytt 

till den att spela med. Utöver det syntes inga instrument till på förskolan. 

 

Resultatanalys  
Det går att se olika delar av det sociokulturella perspektivet i hur pedagogerna arbetar med 

musik och sång i verksamheten och hur barnen får ta del av detta. Säljö (2000) menar att 

lärandet är en naturlig och nödvändig del i den mänskliga verksamheten och att lärdomar och 

kunskap alltid har delats mellan människor. Detta är något som går att se utifrån resultatet som 

framkommit i undersökningen. Här delar pedagoger och barn kunskaper med varandra genom 

att pedagogerna lär ut sånger till barnen, medan barnen i sin tur får säga efter pedagogen för att 

lära sig sången. Detta gör att barnen bland annat utvecklar sitt språkbruk, får ett bredare 

ordförråd, lär sig om djur och hur de kan klä på sig. Vilket kan ses som en del av det vardagliga 

samtalet som Söljö (2000) menar ger insikter och kunskaper som individen tar med sig och 

formas av. Barnen lär sig också av varandra när de får ta del av varandras modersmål och titta 

på hur den andra gör rörelser eller lyssna på hur kompisen sjunger. Säljö (2000) menar, att 

människan inte kan undvika att lära. Barnen som undervisas av dessa pedagoger som deltog i 

undersökningen borde lära sig något från alla sånger, rim och ramsor som de får ta del av och 

lära sig i verksamheten. Säljö (2000) menar att människans sätt att bete sig, tänka, kommunicera 

och uppfatta verkligheten är format utifrån kulturella och sociala erfarenheter. Här blir 

förskolan en del av barnens verklighet där de får kulturella och sociala erfarenheter och musiken 

och sången är en stor del av det. 



 

19 

 

Kulturella redskap och appropriering 
Det intellektuella redskapet som handlar om språket, vilket här är musik och sång blir en 

avgörande del för att pedagogerna ska kunna arbeta med sångaktiviteter. Säljö (2000) menar att 

det är genom språket som människor har möjligheten att dela erfarenheter med varandra. Här 

blir sången en del av den delade erfarenheten och lärandet mellan pedagog, Aaron och barn. 

Barn och pedagoger på förskolorna kommer även i kontakt med det kulturella redskapet genom 

att Aaron och Junior jive kommer dit och spelar på instrument. Här blir det en blandning av de 

kulturella och intellektuella redskapen. Pedagogerna och Aaron lär ut sånger till barnen som de 

sedan approprierar. Wallerstedt et al. (2014) menar att genom att ha approprierat ett redskap 

visar människan att denne kan använda det på ett relevant och dynamiskt sätt i konkreta 

aktiviteter i sitt liv. Lärandet är hela tiden en pågående process. De sånger som pedagogerna 

och även Aaron lär ut tar barnen till sig och använder sedan i andra situationer när de tillexempel 

leker med varandra eller när de ska associera till något som händer runtomkring dem som när 

de ser en häst galoppera. Barnen får hela tiden lära sig nya saker genom nya sånger. Ett annat 

pågående lärande är när de lär sig hur de ska sjunga sångerna exempelvis högt/lågt och 

svagt/starkt, detta är något som är olika för olika sånger. 

 

Den proximala utvecklingszonen 
När pedagogerna eller Aaron ska lära barnen en ny sång, menar de att de delar upp sången i 

mindre delar och tar en mening i taget för att det ska gå lättare för barnen att lära sig sången. 

Detta blir en del av den proximala utvecklingszonen där Säljö (2000) menar att definitionen av 

detta är avståndet mellan vad en individ kan prestera ensam och utan stöttning och vad denne 

kan prestera med hjälp av stöttning från en vuxen eller i samarbete från mer kunniga kamrater. 

Genom att pedagogerna i undersökningen stöttar barnen med att lära sig en sång genom att dela 

upp sången blir barnen allt mer bekanta med den då de måste upprepa vad pedagogen säger. 

Sedan när pedagogen anser att de kan texten läggs melodin till och barnen får sjunga sången 

några gånger tillsammans med pedagogen och sedan kan barnen sjunga sången själva. Men det 

krävs som Säljö (2000) skriver att informationen anpassas till det intellektuella redskapet och 

färdigheter som den presterande individen har för att denne ska kunna ta till sig kunskapen och 

insikten. Detta är något som pedagogerna och Aaron tänker på då de väljer vilka sånger barnen 

ska få lära sig, genom att sångerna helst ska vara åldersanpassade och att de inte ska vara för 

långa eller innehålla för svåra ord då det kan tänkas att barnen tröttnar på att sjunga sången. 

 

Scaffolding, mediering och meningsskapande aktivitet 
Ett annat av de sociokulturella begreppen som nämndes i teorikapitlet är stöttning eller 

scaffolding vilket innebär att pedagogens uppgift är att stödja barnet till att lösa problemet och 

inte lösa det åt denne (Wallerstedt et al., 2014; Säljö, 2000). En stöttning går att se i det Jamelia 

gör när hon märker att barnen inte kommer på vad de arbetar med för tema, då brukar hon börja 

sjunga sången eller säga ramsan vilket gör att barnen då kommer på det. Aaron blev också en 

del i stöttningen när han spelar på pianot då melodin hjälper barnen att veta vilken sång de ska 

sjunga samt att det hjälper dem att komma ihåg hur sången går. Men barnen stöttar även 

varandra under musikaktiviteten. Rörelserna till sångerna blir som en slags mediering där 

rörelserna förstärker orden i sångerna och kan tänkas göra att barnen förstår sin omvärld lättare. 

Musik och sång blir också en del av den meningsskapande lekfulla undervisningen där barnen 

via pedagogerna kommer i kontakt med gammal och ny musik samt sång. Lekfullheten kommer 
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ut ur barnen när de får tillfälle att sjunga tillsammans med Aaron eller Junior jive när de kommer 

till förskolorna. Dessa tillfällen blir enligt min tolkning en mer avslappnad variant av 

undervisning, där barnen får möjligheten att sjunga tillsammans som en kör och att de får ge 

utlopp för sin energi i form av rörelser. Det skapar mening genom att barnen får sjunga och ha 

roligt tillsammans utan att behöva sitta i en ring eller vid ett bord och bli undervisade för en 

stund. 

 

Slutsats av resultat 
Genom resultatet som framkommit och presenterats ovan går det att dra följande slutsatser 

utifrån studiens syfte och frågeställning. 

 

Hur beskriver pedagoger i två Sydafrikanska förskolor att de använder sig av musik och sång 

i verksamheten? 

Det är veckans tema som i huvudsak styr vilka sånger som pedagogerna sjunger tillsammans 

med barnen. Pedagogerna hittar ofta på egna sånger som de lär ut till barnen för att de ska få 

sjunga något nytt eller för att de vill ha en bättre sång som passar till temat. Undantag från temat 

görs när Aaron är där och spelar piano för barnen som går på förskolan Protea. Barnen får även 

möjligheten att genom musik och sång få röra alla delar av sin kopp då i stort sett alla sånger 

innehåller någon form av rörelse. Alla pedagogerna säger att musikaktiviteter förekommer mer 

eller mindre varje dag i verksamheten. 

 

Varför använder sig de sydafrikanska pedagogerna av musik och sång i verksamheten? 

Pedagogerna använder sig av musikundervisning i verksamheten av flera anledningar. De anser 

att det utvecklar barnens språkutveckling och att det ger dem ett vidgat ordförråd. Sångerna 

utvecklar också barnens tvåspråkighet ibland annat engelska och afrikaans. Pedagogerna anser 

också att det är bra för koordinationen då barnen får göra många rörelser när de sjunger. Många 

av sångerna innehåller även informerande texter om exempelvis djur och hur barnen kan klä på 

sig, borsta tänderna och om vattentorkan som uppstår på sommaren. De sjunger även sånger för 

att barnen tycker att det är roligt att sjunga och röra på sig, samt att det blir en interaktion mellan 

dem. Pedagogerna lär inte bara ut sånger utan i deras tema ingår även att lära ut rim och ramsor. 

Texten till sångerna ska vara informativ och lärande för barnen. 

  

Vilka strategier använder sig pedagogerna av i musikundervisningen? 

För att lära ut en ny sång delar pedagogerna upp sången i mindre stycken eller delar där barnen 

sedan får säga efter pedagogen. När pedagogen anser att barnen kan texten lägger de på melodin 

och sjunger sången några gånger. De använder även sången som ett sätt för barnen att komma 

på vilket tema de arbetar med. En annan strategi som pedagogerna på Protea använder sig av är 

att ta dit Aaron en gång i veckan så barnen kan få möjligheten att sjunga sånger till pianomusik. 

Medan de på förskolan Lily låter Junior Jive komma dit och hålla i musikaktivitet med barnen 

en gång i veckan.  



 

21 

 

Diskussion 
I detta kapitel kommer jag att föra en diskussion där resultat och slutsats som presentades i förra 

avsnittet ställs i förhållande till tidigare forskning. Efter det kommer en metoddiskussion och 

undersökningens betydelse för förskolläraryrket. Till sist kommer förslag på vidare forskning 

som jag har kommit fram till under studiens gång skulle vara intressant att undersöka vidare.  

 

Barns lärande utifrån musik och sång 
Tidigare forskning som bland annat Lorenzo et al. (2014) och Kultti (2013) har gjort visade på 

att musikundervisning förstärkte språkutvecklingen för barn i förskoleåldern. I denna 

undersökning talar pedagogerna mycket om musiken och sångens betydelse för barns 

språkutveckling och ordförråd. Jag har inga bevis för att barnens språk ökade i denna studie då 

det inte var det jag undersökte men det visar i alla fall på att pedagogerna tänker på det i sitt 

dagliga arbete när de använder sig av sång, rim och ramsor i verksamheten. Kultti (2013) kom 

också fram till i sin undersökning att förskolan kan stötta språk och språkutveckling hos 

flerspråkiga barn genom sångaktiviteter. Detta går också att koppla till min undersökning där 

barnen fick sjunga på både engelska och afrikaans för att de skulle få möjligheten att lära sig 

båda språken. Pedagogerna ansåg att ett redskap som musik och sång var ett bra läromedel för 

att lära sig nya ord inom sitt modersmål men även inom sitt andraspråk. Salmon (2010) och 

även Kultti (2013) menar också att musik är ett språk av lärande som med tiden bland annat 

utvecklar barns tal. Med tanke på alla sånger, rim och ramsor som barnen får ta del av i denna 

verksamhet blir det en stor del av deras utvecklande av talet. 

 

Salmon (2010) skriver också att musiken är ett universellt språk som associeras med humör och 

känslor och minnen. Alla pedagoger påpekade flera gånger under intervjuerna att barnen tyckte 

det var väldigt roligt att få sjunga sånger tillsammans och att få göra rörelser till. Genom att 

många av sångerna de sjöng hade en informativ text anses det aktivera barns minne. Barnen 

sjunger och tänker på hur det är i deras omgivning, som när de ser en häst galoppera kanske de 

tänker på den sången som de sjunger på förskolan, eller när de borstar tänderna tänker de på 

hur de sjöng den sången om tandborstning och hur de skulle göra. 

 

Wilson Gillespie och Glider (2010) kom fram till att pedagogerna använde musiken mer 

regelbundet vid gruppaktiviteter där de sjöng sånger varje dag med barnen om vädret, 

kalendern, siffror och bokstäver. Pedagogerna i denna studie talade också om att de hade 

gruppaktivitet varje dag där barnen fick sjunga om vädret, veckodagarna och siffror med mera 

för att lära sig om detta. Sångaktiviteten var även här mer som en gruppaktivitet än spontant 

även om pedagogerna sa att de gjorde det spontant ibland. Wilson Gillespie och Glider (2010) 

menar att den spontana sången användes mer vid utvecklande av lärande och uppförande. I 

denna undersökning framkom det att en pedagog använde musiken ibland när barnen var 

stökiga för att lugna ner dem. Men jag tolkar inte att de hade den spontana musiken till lärande 

utan det var de planerade aktiviteterna som sågs som ett lärtillfälle men även som en rolig 

aktivitet för barnen. Wilson Gillespie och Glider (2010) menar också att musiken användes för 

att hjälpa barnen att komma på svaret på en fråga, vilket kan kopplas till vad Jamelia sa i 

undersökningen där hon brukade sjunga sången som temat handlade om när barnen inte kom 

på vad det var när hon frågade dem. Hon menade även att sånger i allmänhet hjälpte barnen att 

komma ihåg ord från temat de arbetade med. 
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Ehrlin (2012) menar att ord och meningar illustreras ofta av rörelser vilket placerar in begreppen 

i ett sammanhang och ger stöd åt begreppsförståelse. Pedagogerna i denna studie talade om att 

det förekommer mycket rörelser till sångerna som illustrerade det de sjunger som exempelvis 

där Kewin talade om att sjunger de om en häst som galopperar gör de en sådan rörelse eller om 

ett träd som svajar så har de en rörelse för det också. Ehrlin (2012) kom i sin undersökning fram 

till att ord och meningar illustreras bland annat ofta av rörelser, vilket placerar in begreppen i 

ett sammanhang och ger stöd åt begreppsförståelse. Vidare märkte Ehrlin (2012) att musiken 

erbjöd barn möjligheten att uppleva gemenskap, då sång i grupp krävde uppmärksamhet på 

övriga deltagare. Barn fick tillfälle att ta del av den sociala gemenskapen både verbalt och 

kroppsligt genom att sjunga, rimma, klappa, dansa och röra sig till musik (Ehrlin, 2012). I denna 

undersökning påpekade Sharon att barnen lär sig sociala färdigheter samtidigt som de sjunger 

då de får möjligheten att sjunga, dansa och klappa tillsammans. 

 

Kultti (2013) menar att pedagoger ser sången mer som en social aktivitet än som ett pedagogiskt 

hjälpmedel. I denna undersökning fick jag känslan av att så inte är fallet på dessa två förskolor 

utan här använder de musiken som pedagogiskt hjälpmedel mer än som en social aktivitet. Även 

om de inte alltid sjunger sånger för att medvetet lära som exempelvis när de övar inför en 

konsert för föräldrarna såg pedagogerna ändå något lärande i alla sångsituationer de hade med 

barnen. 

 

Att sjunga tillsammans med barn 
Ehrlin och Wallerstedt (2014) är inne på att det finns pedagoger som inte känner sig kompetenta 

nog att sjunga tillsammans med barnen och att de inte har det naturligt i sig att göra det i 

verksamheten. Detta var inte något jag kände av i min undersökning. Jag uppfattade inte att 

pedagogerna hade något emot att sjunga tillsammans med barnen. Det var inget de nämnde vid 

intervjun heller att de skulle tycka det var jobbigt att sjunga inför barnen. Jag uppfattade att de 

känner att det är en del av deras arbete att göra detta och att de inte behöver skämmas över hur 

de sjunger. Jag tror att vissa av pedagogerna tyckte det var roligt att få vara med och sjunga när 

Aaron var där och spelade för dem. Samt att de var medvetna om hur roligt barnen tycker det 

är att sjunga och att det är språkutvecklande gör att de tar sig an denna uppgift med 

självsäkerhet. Jag vet att en av pedagogerna sjöng i en kyrkokör men jag fick känslan av att de 

andra inte hade någon utbildning i musik och sång sedan tidigare när jag intervjuade dem. 

 

I Sydafrikas läroplan står det att barnen bland annat ska få möjligheten att sjunga och utforska 

rörelser. Det står även att barn ska få lära sig att uttrycka känslor genom rörelser och sång, samt 

att de ska få lära sig att sjunga högt/lågt, starkt/svagt och fort/långsamt (Department of Basic 

Education, 2011). Ehrlin (2012) talar om att musiken ger barn erfarenhet av språkliga mönster 

som exempelvis språkljud och språkrytm. Alla pedagoger återkom ofta till att barnen fick röra 

på sig när de sjöng samt att Jamelia påpekade att barnen får lära sig att sjunga högt/lågt, 

starkt/svagt och fort/långsamt. 

 

Slutsats 
Både tidigare forskning och denna studie påvisar vikten av vad musik och sång har för påverkan 

på barns språkutveckling och ordförråd. Genom sång, rim och ramsor lär sig barnen många ord 

som de har användning av i sin vardag när de leker med andra eller bara upptäcker sin 
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omgivning. Genom att göra rörelser till sångerna kan barnen associera mycket av det de sjunger 

med verkligheten runtomkring dem i vardagen. Interaktion och samspel blir även en stor del 

när barnen sjunger tillsammans med varandra och med pedagoger, vilket även det är ett 

lärtillfälle då barnen får möjligheten att titta på vad den andre gör för rörelser eller höra hur 

denne sjunger för att lära sig texten. Pedagogerna i undersökningen är också väl medvetna om 

hur roligt barnen tycker det är att få sjunga och röra på sig vilket blir ytterligare en anledning 

till varför de använder sig av mycket musik och sång i verksamheten. Som jag nämnt tidigare 

verkar pedagogerna här inte ha något emot att sjunga och har inte inställningen att de inte kan, 

vilket jag också tror har en stor inverkan på att de använder sig av musik och sång varje dag i 

verksamheten.  

 

Metoddiskussion 
Syftet med undersökningen var att ta reda på vad pedagoger har för uppfattning om musiken 

och sångens betydelse för barns lärande. Jag använde mig av en kvalitativ studie för att närma 

mig svar på mina frågeställningar och till min hjälp valdes en semistrukturerad intervjuform. 

Intervjuerna gav mig möjligheten att få reda på respondenternas uppfattning kring vad, hur och 

vilka strategier pedagogerna hade om musikundervisningen i deras verksamhet. 

 

Intervjuerna skedde på engelska vilket för mig var lite nervöst då jag inte har det som 

modersmål men som jag kan någorlunda flytande. De respondenter som intervjuades kunde tala 

engelska även om det för vissa inte var deras modersmål. Här uppstod ändå missförstånd i 

språket ibland när jag ställde någon fråga vilket kan tänkas bero på att jag ställde den på fel sätt. 

Detta gjorde att jag ibland fick lägga orden i munnen på dem och det kändes svårt att ställa 

följdfrågor. Men min nervositet över att göra intervjuerna på engelska gjorde det också svårt att 

ibland komma på snabba följdfrågor, vilket kanske hade kunnat göra intervjun mer innehållsrik 

och utvecklande på vissa frågor och svar. Trots detta anser jag att antalet intervjuer är tillräckligt 

för denna studie och att jag har fått svar på de frågeställningar som utformades för 

undersökningens syfte. Jag valde att inte översätta intervjuerna till svenska när jag 

transkriberade för att inte kunna påverka/omtolka svarets innebörd. Däremot har jag i resultatet 

skrivit det på svenska när jag skrivit i berättarform vilket ändå blir min tolkning, men valt att 

skriva på engelska när jag citerat för att inte ändra på innebörden av meningen. Det blir då 

istället upp till läsaren att tolka vad respondenten svarat. 

 

Att vänta med att transkribera intervjuerna tills jag kom tillbaka från Sydafrika anser jag inte 

påverkade resultatets innehåll. Jag anser att jag inte missade något av vad som sades då jag 

spelade in intervjuerna på diktafon med undantag från Aaron. Genom att ha spelat in 

intervjuerna kunde jag gå tillbaka och lyssna på dem när jag transkriberade och det var då inte 

mina anteckningar som jag var tvungen att tolka. Genom att lyssna på intervjuerna tog det mig 

tillbaka minnesmässigt till när jag satt där och intervjuade respondenterna. Det hade varit en 

annan situation om jag bara hade fört egna anteckningar då kan det vara lätt att glömma bort 

vad det var som skrevs då det oftast inte blir kompletta meningar som skrivs ned. Intervjun med 

Aaron blev inte lång därför hann jag med att skriva ner vad som sades vid intervjun. Men att 

det ändå här kan ha påverkat resultatet något på det som han talade om. 

 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver om tvärkulturella intervjuer där det kan vara svårt att 

skaffa kunskap om de olika kulturella faktorerna som kan påverka förhållandet mellan 
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intervjuare och respondent. De menar vidare att när forskaren kommer till en främmande kultur 

behöver denne tid på sig för att lära känna den nya kulturen. Det är svårt att säga hur detta 

påverkade mig. Jag var i Sydafrika i fyra veckor varav åtta dagar var genom verksamhetsförlagd 

utbildning i förskolan. Med mer tid i den nya kultur som jag mötte i Sydafrika och i 

verksamheten kanske jag hade gjort intervjuer på ett annat sätt, eller ställt fler eller andra frågor 

till respondenterna. Jag anser dock att det finns en styrka i metoden då jag gjorde sju intervjuer 

som visade på snarlikt resultat, samt att jag har ett rikt innehåll resultatmässigt. 

 

Om jag hade gjort denna studie igen hade jag utöver intervjuer även försökt göra observationer. 

Då jag ska förhålla mig till de svenska etiska reglerna som säger att barn under 15 år måste ha 

vårdnadshavares samtycke till att bli observerade, samt att barnet själv måste godkänna 

(Vetenskapsrådet, 2011) skulle detta bli en utmaning om barnen skulle observeras.  Detta på 

grund av att det inte alltid var vårdnadshavaren som lämnade barnen på förskolan utan barnets 

syskon. Det skulle då bli svårt att få deras samtycke till att observera deras barn i verksamheten. 

Ett annat sätt är att bara observera pedagoger för att se hur de agerar vid musikaktiviteter. Hade 

jag gjort observationer till denna studie hade jag kunnat jämföra det med vad pedagogerna sa i 

intervjun att de gjorde och i vilken utsträckning de hade musikaktiviteter med vad jag hade sett 

vid observationerna, vilket hade kunnat stärka mitt resultat ytterligare. 

 

Undersökningens betydelse för förskolläraryrket 
I min studie framkom det att pedagogerna anser att musik och sång ger en positiv inverkan på 

barns lärande och utveckling vad gäller språket och ordförråd med mera. Detta styrks även av 

tidigare studier som jag tagit upp i kapitlet om tidigare forskning. Jag går i linje med detta och 

kommer under mitt blivande yrkesliv integrera musik och sång i verksamheten på förskolan 

och då använda aktiviteter där både musik, sång och rörelse används. Det har gett mig 

inspiration till att låta barnen få stå upp när de sjunger och få röra på sig. Jag har även fått insikt 

i att det verkligen finns rörelser till nästan allt som sångerna handlar om vilket gör att barnen 

inte skulle behöva sitta stilla utan att de har möjligheten att röra på sig mer vid en sångaktivitet. 

Det är vi pedagoger som sätter gränserna för hur musikundervisningen ser ut och för hur mycket 

barnen får vara med och interagera med oss och varandra. Jag hoppas att jag med denna studie 

har fått åtminstone någon pedagog till att höja på ögonbrynet och tänka att det inte är noga hur 

jag sjunger, barnen behöver inte lära sig att sjunga fint. Jag vill att de ska tänka att sången är till 

för att hjälpa barnen i bland annat deras språkutveckling och att barn genom sång kan lära sig 

mycket när texten är informativ. 

 

Även om jag inte såg något barn spela på instrumenten som låg i ett av klassrummen låg det 

åtminstone framme. Så är oftast inte fallet här hemma i Sverige här är instrumenten oftast 

undangömda i ett förråd och tas fram när pedagogerna känner för att använda dem. Jag hoppas 

att barnen ska kunna få välja själva när de vill använda dem i sin lek eller vid musikaktiviteter, 

att de ska finnas framme hela tiden för att uppmuntra till musik och sång. 

 

Jag vill avsluta denna diskussion med att referera till Eriksson (2013) hon menar att det inte 

behövs musiklärare eller musikpedagoger för att barn ska få sjunga, leka och röra på sig. Det 

handlar om vår tilltro till den egna förmågan och om att våga. Vi som förskollärare kan detta, 

vi behöver bara bjuda lite på oss själva och våga släppa loss. Det är vi som får se till att musiken 

får en fortsatt betydelsefull roll i förskolan. Jag anser att detta är en bra beskrivning för hur jag 
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hoppas på att jag kommer förhålla mig till musik och sång i framtiden och att jag kan få med 

mina kollegor på samma bana. 

 

Framtida undersökningar 
Salmon (2010) gjorde en undersökning om hur musiken kunde påverka barns tänkande, där han 

kom fram till att det fanns ett samband mellan tanke, musik och språk. Något som skulle kunna 

undersökas mer är närliggande med vad Salmon (2010) undersökte. När jag gjorde en av mina 

observationer när Aaron spelade satt de yngre barnen och målade samtidigt i samma rum. 

Denna klass brukade annars vara rätt livliga när de målade men under detta tillfälle hade vissa 

av dem ett lugnare beteende där de satt och sjöng med samtidigt. Det vore intressant att 

undersöka hur de beter sig i målandet när det inte finns musik i bakgrunden mot när det finns 

musik i bakgrunden. Samt om de målar på ett annat sätt vid de olika tillfällena. 

 

Något som går att undersöka ytterligare är om de använder sig av instrument i verksamheten. 

Jag har berört det i min studie men det var inget jag frågade om i mina intervjuer. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

 Hur ser du på musik och sång ihop med barn?  

o How do you see music and song together with children? 

 Hur tänker ni när ni väljer ut sånger i verksamheten? 

o How do you think when you choose a song to sing with children? 

 Använder ni musik och sång vid något speciellt tillfälle? 

o Do you use music and song during a special moment of the day? 

 Har ni musik och sång som en planerad aktivitet eller sker det mest spontant? 

o Do you have music and song as a planned activity or spontaneously?  

 Varför har ni musik och sångstunder? 

o Why do you have music and singing activities?  

 Hur ofta sjunger ni tillsammans med barnen? 

o How often do you sing together with the children? 

 Vilka sånger sjunger ni? 

o What kind of songs do you sing? 

 Varför sjunger ni de sångerna? 

o Why do you sing those songs?  

 Är sångerna ni sjunger skrivna sånger eller hittar ni på egna? 

o Are you singing existing songs you do you make up your own? 

 I vilket sammanhang har ni egenskrivna sånger? 

o In which occasion do you sing own written songs? 

 Hur lär ni ut sånger till barnen? 

o How do you teach children a new song? 

 Har ni uppträdanden eller sjunger ni enbart i barngruppen? 

o Do you have appearance for other or do you just sing together? 

  



 

 

Bilaga 2,  

My name is Amanda Wallberg and I am visiting from Sweden. I am a student at Karlstad 

University and I’m studying to become a preschool teacher. I'm visiting South Africa because 

I’m going to do my internship here and I hope to get new experiences. I also see this as an 

opportunity to take a part of your culture and environment. I also hope to receive exchanged 

experiences with the people I meet on my visit. As I am a student at Karlstad University I will 

make a part out of my essay here. In my essay I will write about music and songs in 

preschool. To gain knowledge about how teachers use music and songs in a South African 

preschool I chose to interview active educators and teachers during my internship here. My 

purpose of this work is getting knowledge of how and why teachers in preschool use music 

and songs.  

 

The interview will take about 30 minutes and I will record it. If necessary, I will take notes 

during the interview. I want to clarify some ethical aspects taken into account in my study.  

 All participants have confidentiality.  

 The material from the interviews will be depersonalized by using fabricated names 

and stored in a safe place. 

 It is also important that you know that your participation is voluntary and you can 

withdraw from participation at any time.  

 I am wondering if you want to participate in my study.  

 Fill in the form below and give it to me as soon as possible  

________________________________________________________________________

__ I hereby confirm that I have read and understood the information given by Amanda ( ) 

I understand that my participation is voluntary and that I may at any time terminate my 

participation without giving a reason ( ) I understand that any personal information I share 

will be treated confidentially ( ) I agree to participate in this study ( ) 

Signature:________________________________ 

Date:___________________________________ 

 


