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Abstract 

The purpose of this study is to illustrate the potential preschool teachers see in 

using children's songs with a biological content. The main question in this 

study is: Which songs related to biology do preschool teachers state that they 

use in preschool and in what way are they used? To make this visible, I have 

used the method of qualitative interviews, where the questions have been semi-

structured to answer the study's purpose and questions. Five preschool teachers 

have been interviewed. A going through of the content of the texts has also 

been done on the songs preschool teachers say that they use most frequently. 

Collected data have been analyzed and categorized using the analytical 

framework used in fenomenography.The results show that preschool teachers 

use a varied number of songs related to the topic of biology. Common to many 

of these songs, however, is that they only deal with biology in their title and 

the content of the text is about something else. The results also show that pre-

school teachers use singing with biological content in many different contexts, 

for example during outdoor playing and nursing situations. In the activities, the 

children are given the opportunity to meet music with biological content in a 

more or less thoughtful way. How the preeschool activities is designed can also 

be guided by the individual interests of the preeschool teachers Songs with a 

text that touch on biology are used in many different contexts and with several 

different purposes, for example, creating community in the children's group 

and sharing knowledge. This is something preschool teachers say is developing 

for children's learning. 

 

 

Keywords: biology, facts, fantasy, lyrics, preschool 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att belysa den potential förskollärare ser med att 

använda barnsånger med ett biologiskt innehåll. Huvudfrågan i denna studie 

är: Vilka sånger med anknytning till biologi uppger förskollärare att de använ-

der i förskolan och på vilket sätt används de? För att synliggöra detta har jag 

använt mig av metoden kvalitativa intervjuer, där frågorna varit semistruktu-

rerade för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Fem förskollärare har 

intervjuats. En genomgång av innehållet i texterna har även gjorts på de sånger 

förskollärare uppger att de använder mest frekvent. Insamlade data har analy-

serats och kategoriserats med hjälp av fenomenografins analytiska ramverk. 

Studiens resultat visar att förskollärare använder sig av ett varierat antal sånger 

som berör ämnet biologi. Gemensamt för många av dessa sånger är dock att de 

endast behandlar biologi i sin titel och innehållet i texten handlar om något 

annat. Studiens resultat visar också att förskollärare använder sång med biolo-

giskt innehåll i olika sammanhang, exempelvis under utelek och omsorgssitu-

ationer. I verksamheten får barnen möjlighet att möta musik med biologiskt 

innehåll på ett mer eller mindre genomtänkt sätt. Hur verksamheten utformas 

kan även styras av förskollärarnas enskilda intresseområden. Sånger med en 

text som berör biologi används i många olika sammanhang och med flera olika 

syften, exempelvis skapa gemenskap i barngruppen och kunskapsförmedling. 

Det är något förskollärare uttrycker är utvecklande för barns inlärning.   

 

 

Nyckelord: biologi, fakta, fantasi, förskola, sångtexter 

 

  



Krokodilen i bilen och elefanten på spindeltråden Anna Hjalmarsson 

 

IV 

 

Förord 

Jag vill först och främst rikta ett tack till min handledare Karin Thörne, tack 

för ditt tålamod och utmanade frågor. Jag vill tacka Lisbeth och Leif Hjalmars-

son för korrekturläsning och stöttning under denna skrivprocess. Tack Carl 

Bäckman för peppande ord och hjälp med såväl tankar som teknisk support. 

Tack till vänner, klasskamrater och familj som funnits med under denna skriv-

process. Sist men inte minst tack till de personer som deltagit i min undersök-

ning. 

  



Krokodilen i bilen och elefanten på spindeltråden Anna Hjalmarsson 

 

V 

 

Innehållsförteckning 

 

1 INLEDNING ................................................................................................................. 1 

1.1.1 Musik och biologi i förskolans läroplan ........................................................... 2 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................ 3 

2 LITTERATURGENOMGÅNG ................................................................................... 4 

2.1.1 Naturvetenskap är en viktig del i förskolan ...................................................... 4 

2.1.2 Att tillägna sig kunskap och utveckla språket genom estetiska processer ........ 4 

2.1.3 Musik kan gynna inlärning och utveckling....................................................... 5 

2.1.4 Användningsområden för musik ...................................................................... 5 

2.1.5 Musik naturligt för barn .................................................................................... 6 

2.1.6 Musik i kombination med naturvetenskap ........................................................ 6 

3 METOD ......................................................................................................................... 8 

3.1 URVAL ........................................................................................................................ 8 

3.2 DATAINSAMLINGSMETODER ....................................................................................... 9 

3.2.1 Frågorna............................................................................................................ 9 

3.2.2 Genomförande .................................................................................................. 9 

3.3 DATABEARBETNING OCH ANALYSMETOD ................................................................. 10 

3.3.1 Analys av intervjuer ....................................................................................... 10 

3.3.2 Analys av sångerna ......................................................................................... 11 

3.4 ETISKA ÖVERVÄGANDEN .......................................................................................... 11 

3.5 VALIDITET, RELIABILITET OCH GENERALISERBARHET .............................................. 12 

3.5.1 Validitet .......................................................................................................... 12 

3.5.2 Reliabilitet ...................................................................................................... 13 

3.5.3 Generaliserbarhet ............................................................................................ 13 

4 RESULTAT ................................................................................................................. 14 

4.1 VILKET MUSIKALISKT MATERIAL UPPGER FÖRSKOLLÄRARE ATT DE ANVÄNDER SOM 

HAR KOPPLING TILL BIOLOGI OCH PÅ VILKET SÄTT KOPPLAS SÅNGERNA TILL BIOLOGI? ..... 14 

4.1.1 Fantasibetonade sånger ................................................................................... 15 

4.1.2 Realistiska sånger ........................................................................................... 16 



Krokodilen i bilen och elefanten på spindeltråden Anna Hjalmarsson 

 

VI 

 

4.1.3 Sånger som ger fakta och information ............................................................ 17 

4.2 HUR ANVÄNDER FÖRSKOLLÄRARE SÅNGER SOM BERÖR BIOLOGI I DEN PEDAGOGISKA 

VERKSAMHETEN? ................................................................................................................ 18 

4.2.1 Föra vidare ett kulturarv ................................................................................. 19 

4.2.2 Underlätta vardagssituationer ......................................................................... 19 

4.2.3 Belysa upplevelser .......................................................................................... 19 

4.2.4 Lärande om växter, djur och kroppsdelar ....................................................... 20 

4.2.5 Språkutveckling .............................................................................................. 21 

4.2.6 Skapa gemenskap och sammanhang ............................................................... 21 

5 DISKUSSION .............................................................................................................. 22 

5.1 RESULTATDISKUSSION .............................................................................................. 22 

5.1.1 Vilket musikaliskt material uppger förskollärare att de använder som har 

koppling till biologi och på vilket sätt kopplas sångerna till biologi? ........................... 22 

5.1.2 Hur använder förskollärare sånger som berör biologi i den pedagogiska 

verksamheten? .............................................................................................................. 23 

5.2 METODDISKUSSION................................................................................................... 26 

5.3 REKOMMENDATIONER FÖR VERKSAMHETEN ............................................................ 27 

5.4 FÖRSLAG PÅ VIDARE STUDIER ................................................................................... 27 

REFERENSER ..................................................................................................................... 28 

6 BILAGOR ................................................................................................................... 31 

 



Krokodilen i bilen och elefanten på spindeltråden  Anna Hjalmarsson 

1 

 

1 INLEDNING  

Sång och musik är något som lockar och tilltalar de flesta människor och fram-

för allt barn. Studier visar att musik främjar barns inlärning och det är veder-

taget att förskolor generellt använder sig av sång och musik i den pedagogiska 

verksamheten, både genom att musicera tillsammans och genom att använda 

musik digitalt (Holgersen, 2012). Mitt intresse för musik har funnits med sedan 

jag själv gick i förskolan. Jag minns att vi sjöng sånger om olika djur som jag 

tyckte gjorde roliga saker. Sång och musik kan sätta djupa spår i människan 

och göra att man minns långt tillbaka. Det är först i vuxen ålder som jag fun-

derat kring texten i dessa sånger och dess innehåll. Hur är det egentligen med 

elefanten som cyklar? Kan elefanter cykla och varför har jag i så fall inte sett 

någon? 

I förskolans läroplan finns tydliga mål kopplade till biologi. Många förskolor 

har ett tydligt arbete med natur och miljö och arbetar dagligen med detta till-

sammans med barnen. Det finns studier som visar på att musik främjar barns 

lärande, så varför inte använda musik i undervisningssituationer om biologi 

(Lidbo, 2015)? Mycket forskning finns redan inom ämnet musik och även 

inom ämnet biologi men inte om musik och biologi sammankopplat med för-

skolan.  

Förskollärare ansvarar för att läroplanen följs men min erfarenhet är att försko-

lans verksamhet varierar utifrån förskollärarnas egna intressen. Är förskollä-

rarna själva intresserade av biologi och naturvetenskap erbjuds barnen på av-

delningen ofta ta del av naturen. Är förskollärarna intresserade av musik och 

de estetiska uttryckssätten så ligger det närmare tillhands att erbjuda barnen 

stunder med musik, dans och skapande.  

Sånger som sjungs i förskolan kan användas på olika sätt och ha olika funkt-

ioner. Sånger kan t.ex. användas för att skapa en känsla av sammanhang och 

en vi-känsla, sånger kan främja språkutveckling och kommunikation, sånger 

kan även locka till rörelse och gestaltning. Många kända barnsånger främjar 

barnens fantasi och kreativa tänkande med texter om orealistiska situationer 

med t.ex. djur. Ett exempel är sången Den cyklande elefanten, där texten be-

skriver en elefant som cyklar i luften.  

Jag har funderat på hur man kan ta hjälp av de estetiska uttrycksformerna för 

att underlätta lärandet i andra ämnen. Teoretiska kunskaper kan levandegöras 

med hjälp av de estetiska ämnenas struktur. För att kunna utmana barnen att 

reflektera fritt och bli medvetna om sig själva och sin omgivning krävs något 

nytt, som t.ex. att föra in estetik i det teoretiska. Detta är viktigt för att ges 
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förutsättningar att tolka sin omvärld (Lindqvist, 2000). I förskolan tar både de 

naturvetenskapliga ämnena och de estetiska ämnena stor plats. De är en del av 

den vardagliga verksamheten.   

1.1.1 Musik och biologi i förskolans läroplan 

I förskolans läroplan finns ett antal strävansmål beskrivna som berör ämnet 

biologi och ämnet musik. Ett av målen är: 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att 

skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tan-

kar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, 

rörelse, sång, musik och dans (Skolverket 2018). 

Detta mål kopplar till de olika estetiska uttrycksformerna. Barn ska få möjlig-

het att prova på dessa uttryck men detta mål ses också som ett medel för kom-

munikation och uttryck. Ett annat mål lyder: 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för 

samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur 

människor, natur och samhälle påverkar varandra (Skolverket 2018). 

Barnen ska ges chans att utforska naturen och dess olika kretslopp. Det kan 

vara i barnens närmiljö eller i ett större perspektiv. Det finns många biologiska 

kretslopp i naturen som är möjliga att utforska i förskolan. Ett annat mål är: 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för 

naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska 

processer och fysikaliska fenomen (Skolverket 2018). 

Detta mål kopplar till biologi genom att det handlar om att barnen får chans att 

få och fördjupa sina kunskaper om naturvetenskap och då exempelvis ämnet 

biologi. Barn får möjlighet att vidga sina erfarenheter och kunskaper gällande 

djur och växter. Ett mål är: 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att 

utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och 

samtala om naturvetenskap och teknik (Skolverket 2018).  

Barnen ska ges möjlighet att utforska och ställa frågor om naturvetenskap och 

teknik. Biologiska fenomen och processer kan beskrivas och barn får chans att 

ställa frågor om detta. De naturvetenskapliga ämnena kan här utforskas och 

beskrivas med hjälp av olika uttrycksformer t.ex. de estetiska. I detta mål finns 

det en naturlig länk mellan naturvetenskap och andra uttrycksformer t.ex. de 

estetiska.  
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Dessa strävansmål är breda och ger möjlighet att utforma verksamheten som 

förskollärare och barnskötare finner lämpligt. Förskolans personal är dock 

ålagda att följa läroplanen och se till att barnen får en bred utbildning redan 

från start. Förskolans verksamhet ska vara likvärdig då alla förskolor har en 

gemensam grund att stå på. Med tanke på kraven i dessa strävansmål, hur an-

vänds egentligen sånger som berör ämnet biologi i förskolan? Används det 

överhuvudtaget? Och är det i så fall medvetet?  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att synliggöra vilken potential förskollärare ser med 

att använda barnsånger med ett biologiskt innehåll.  

Frågeställningar 

Vilket musikaliskt material uppger förskollärare att de använder som har nå-

gon koppling till biologi? 

Hur framställs biologi i de barnsånger förskollärare uppger att de använder i 

verksamheten?  

Hur använder förskollärare sånger som berör biologi i den pedagogiska verk-

samheten? 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

2.1.1 Naturvetenskap är en viktig del i förskolan 

De naturvetenskapliga ämnena har en lång historia av att vara ett inslag i för-

skolans vardagliga verksamhet. Att exempelvis följa årstidernas olika väx-

lingar kan utveckla barnens eget tänkande och samtidigt skapa förståelse för 

sambandet mellan människor, djur, växter och den icke-biologiska miljön. 

Helldén, Högström, Jonsson, Karlefors och Vikström (2015) uppmanar till att 

ta tillvara naturliga möten med närmiljön, för att utmana barnen att samtala om 

processer i naturen. Detta kan även ske genom att tillsammans med barnen 

sjunga sånger som anknyter till det de ser eller gör. Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2014) konstaterar att förskolan ständigt använder sig av na-

turen i den vardagliga verksamheten. Att plantera, vattna och skörda har en 

lång tradition inom förskolans verksamhet som efterföljs även idag. Förfat-

tarna menar att förskolans barn än idag studerar växter, djur och årstidernas 

växlingar. Detta belyser vikten av att aktivt se naturen som en tillgång i för-

skolans verksamhet. Thulin (2011) visar på förskolans förändrade uppdrag gäl-

lande de naturvetenskapliga ämnena. I och med att en ny läroplan för förskolan 

kommit så har även strävansmålen förändrats. Studien undersöker hur kommu-

nikationen mellan pedagog och barn sker vid arbete med naturvetenskapliga 

fenomen men även om pedagogers verbala kommunikation med barnen i sam-

tal om naturvetenskapligt innehåll. Det Thulin (2011) kommer fram till är att 

pedagogernas inställning till ämnet är avgörande för vilken kunskap barnen i 

verksamheten får med sig vidare i livet. Liksom Eriksson (2013) uttrycker kan 

musik och naturvetenskap integreras genom att fånga de vardagliga situation-

erna som sker på förskolan. Barn berättar om naturvetenskapliga fenomen uti-

från sin egen erfarenhet. Ofta är det vardagserfarenheter som barnen kan be-

rätta om. Vardagserfarenheter som kopplas ihop med nya erfarenheter ger en 

djupare förståelse och skapar ny kunskap (Helldén m.fl., 2015). Förskolan mö-

ter varje barn i deras funderingar och tankar. Barnen lär sig även sånger som 

handlar om naturvetenskap i verksamheten. Dessa kan vara en hjälp och stött-

ning i arbetet med naturvetenskapliga fenomen och processer.  

2.1.2 Att tillägna sig kunskap och utveckla språket genom estetiska 

processer  

Att barn utvecklar sitt språk snabbare om de får musikundervisning har Piro 

och Ortiz kommit fram till. Piro och Ortiz (2009) visar att barn som fått piano-

undervisning under tre års tid sedan visar märkbart bättre resultat gällande den 

språkliga och matematiska utvecklingen. Detta är intressant för förskolans 
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verksamhet genom att det finns studier som tydligt visar på att barn som i tidiga 

åldrar erbjuds musikundervisning får bättre resultat i skolan. Dahlbäck (2011) 

påvisar att musik och språk samverkar med varandra. Fokus kan ligga på olika 

musikaliska element och det gemensamma fokuset skapar en gemensam upp-

levelse för deltagarna. Dahlbäck (2011) visar hur språket kan utvecklas med 

hjälp av musik. Musik och språkutveckling kan ses som två separata ämnen 

men att det ibland kan vara svårt att skilja dem åt (Dahlbäck, 2011). I förskolan 

är det relevant att använda sig av korrekta ord och begrepp för att ge barnen en 

god språkförståelse. Bjørkvold (2005) kritiserar hur pedagoger väljer att bed-

riva sin undervisning. Undervisningen i musik ska bygga på barnens innebo-

ende musikaliska förmåga. Det samhälle och kultur barnen lever i ska ha stor 

betydelse för pedagogiken i musikundervisningen i skolan. Bjørkvold (2005) 

liknar den musikaliska utvecklingen med den språkliga och att barn lär sig med 

hela kroppen. Det är relevant för förskolans verksamhet att beakta att den 

språkliga och musikaliska utvecklingen är nära sammanflätade.  

2.1.3 Musik kan gynna inlärning och utveckling  

Studier visar att musik kan vara till hjälp för barnets utveckling samt att det 

kan utveckla den mänskliga hjärnan. Hallam (2010) tar upp vilken betydelse 

musik kan ha för det lilla barnets utveckling. Hallam (2010) visar både på den 

personliga utvecklingen, den sociala utvecklingen samt den intellektuella ut-

vecklingen. Författaren lyfter fram vilka olika effekter man kan se på barn som 

kommit i kontakt med musik tidigt i livet. Detta stärker forskning som visar på 

att musik är bra för inlärningen. I förskolan handlar det om att ge barn förut-

sättningar att lära för livet. Musik visar sig även kunna utveckla den mänskliga 

hjärnan. En studie som Moore, Schaefer, Bastin, Roberts och Overy (2017) 

genomfört visar att när man lyssnar på musik vid fysisk aktivitet stimuleras 

hjärnan vid genomförande av olika rörelser. Vid olika rörelser visas prov på en 

hög strukturell sammankoppling i de områden i hjärnan som associeras med 

bearbetning av ljud och kontroll av rörelser. Musiken ses som en viktig faktor 

i denna studie då musik lockar till rörelse. I förskolan kombineras ofta sång 

och musik med rörelse och dans vilket då stimulerar kopplingar mellan de olika 

delarna i hjärnan.  

2.1.4 Användningsområden för musik 

Jederlund (2011) påpekar det nödvändiga i att barn behöver bli berörda för att 

känna delaktighet och meningsfullhet för att ny kunskap ska kunna erövras. 

Musiken behöver kännas meningsfull för att överhuvudtaget locka till lärande. 

Grunden är en engagerande situation där främst ledaren men även samtliga 

deltagare är engagerade. Jederlund (2011) framhåller att barn sägs märka om 
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den tänkta musikstunden är skapad av någon med personligt engagemang och 

glöd inom ämnet eller om musikstunden sker rutinmässigt av gammal vana. 

Barnets deltagande styrs av den vuxnes ledning. Barnet kan delta på olika sätt. 

Barnet kan delta passivt vilket innebär att barnet har fullt upp med att iaktta, 

känna och lyssna. Vidare belyser Jederlund (2011) att barnet kan delta med 

stöttning av en vuxen eller genom välkända trygga moment. Barnet kan även 

imitera vad andra deltagare gör i stunden för att delta i musiken här och nu. 

Barnet kan delta genom att genast tillägna sig materialet och göra det till sitt 

eget. Barnets tankar och känslor får uttryck. Därefter kan barnet agera utfors-

kande och skapa egna musikaliska uttryck. Detta kan lätt tolkas som att barnet 

är gränsöverskridande och nyskapande i sina uttryck (Jederlund, 2011). Musik 

är något som sammanlänkar människor och skapar gemenskap och samman-

hang. Det är ett uttrycksmedel för barn och utvecklande för deras kommuni-

kation.  

2.1.5 Musik naturligt för barn  

Jederlund (2011) konstaterar att barn sjunger både inlärda sånger, spontana 

sånger samt egna påhittade sånger. Sång kan öka närvaron i lek eller stärka 

kommunikationen i lek med andra barn. Jederlund (2011) påpekar att barns 

egna påhittade sånger och barnvisor är olika saker. Barns egna sånger är just 

det, sånger som barnen själva hittar på och uttrycker medan barnvisor är en 

visa för barn som är skriven av vuxna. Han hävdar även att sången kommer till 

barnet långt före det talade språket. Han menar att man idag kan höra sång-

kompetens hos barn redan i mycket tidig ålder. Barn fångar upp rader ur ramsor 

eller ord som de sedan själva sätter ihop till sånger (Jederlund, 2011). Barn ser 

musiken som en naturlig del av sitt språk och sin kommunikation. Då de gör 

det kan det vara relevant att dra nytta av det i förskolans undervisning om olika 

ämnen, t.ex. biologi. Söderman (2012) fastslår att musiken som förekommer i 

förskolan ofta anses vara så kallad ”lämplig” förskolemusik. Denna musik är 

ofta traditionsbunden och knyter an till högtider, exempelvis Lucia. Söderman 

(2012) framhåller att det är den typen av musikaliskt material som finns utgivet 

i sångböcker som är mest förekommande i förskolans verksamhet. Traditioner 

anses vara viktiga för att föra vidare ett kulturarv inom förskolan. De yngre 

barnen ska inte ses som några musikaliska nybörjare utan har känslan för mu-

sik med sig redan från fosterstadiet. Barn av idag utsätts ständigt för musik 

genom olika typer av medier (Söderman, 2012).  

2.1.6 Musik i kombination med naturvetenskap 

Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2014) konstaterar att ett sätt att 

undersöka naturvetenskapliga fenomen är genom att använda sig av estetiska 
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processer. Barn använder liknande strategier som konstnärer gör i sin skapande 

och utforskande process. I estetiska uttryck är inte människan och naturen se-

parerad utan de kan bli ett, vilket ger nya vinklar på dess relationer och omgiv-

ningar. Ett exempel som Elfström m.fl. ger handlar om en pojke som beskriver 

asken Ygdrasil som en djurpark. Om man vill arbeta ämnesövergripande kring 

detta kan det involvera ämnen som naturvetenskap, historia och religion 

(Elfström m.fl., 2014).  Som förskollärare kan man välja att använda sig av 

musik i den vardagliga verksamheten. I likhet med det Elfström m.fl. (2014) 

framhåller, beskriver även Eriksson (2013) hur naturvetenskap och musik sam-

manlänkas med varandra i ett temaarbete om vatten. Musiken blir en hjälp för 

att förstå vad vatten är och dess egenskaper men även ett lustfyllt inslag för 

barnen. Musiken hjälper barnen i deras utforskande och experimenterande (Er-

iksson, 2013). Detta är relevant för förskolan genom att förskolor ofta arbetar 

tematiskt. Temabaserad undervisning är fördelaktig i förskolans verksamhet 

då läroplanens mål är nära sammankopplade med varandra. Även Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) beskriver ett exempel med ett tema-

arbete om äpplen. Detta temaområde innefattar att prata om äpplets olika delar, 

handla äpplen på torget, sortera äpplen efter storlek, läsa om äpplet samt sjunga 

sånger om äpplet. Barnen får på detta sätt chans att erfara äpplet med alla sina 

sinnen. I koppling till denna studie ser vi att biologiska fenomen och processer 

kan förenas med sång. Persson, Ekborg och Garpelin (2009) beskriver vad lä-

rare menar när de använder sig av ämnesintegrering gällande de naturveten-

skapliga ämnena samt hur denna undervisning bedrivs.  Studien tar sin ut-

gångspunkt i de olika läroplaner som funnits för grundskolan och hur de natur-

orienterande ämnena tas i uttryck där. Det framkommer att målen inom de na-

turvetenskapliga ämnena kan tolkas som att de bör vara ämnesövergripande. 

Slutsatserna ur deras studie är att det förekom två former av integrerad under-

visning, dels ämnesintegrering bland de naturvetenskapliga ämnena men även 

mellan de naturvetenskapliga ämnena och skolans övriga ämnen. Den visar på 

skillnader kring hur man som lärare kan tolka läroplansmål olika och välja att 

lägga upp undervisningen på vitt skilda sätt. Även om denna studie inte är rik-

tad mot förskolans verksamhet kan den vara relevant för min studie om musik 

och biologi i förskolan. Studien visar på olika sätt att arbeta ämnesövergri-

pande, något som man ständigt gör i förskolans verksamhet. Då förskolan har 

många strävansmål att arbeta med finns möjlighet att utforma verksamheten på 

ett sätt som passar den barngrupp förskollärarna arbetar med.  
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3 METOD 

Denna studie är en kvalitativ undersökning där metoden intervju använts. Då 

syftet med denna studie är att belysa hur biologiska fenomen och processer 

framställs i barnsånger, har intervju varit en lämplig metod för att få fram vilka 

sånger förskollärare använder. Detta har sedan kombinerats med en genom-

gång av innehållet i texterna på de vanligaste sångerna som de intervjuade för-

skollärarna uppger att de använder. Kvalitativa intervjuer som metod är lämp-

ligast att använda för att få syn på människors tankar och erfarenheter 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). Genom att jag genomfört kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer har jag även kunnat gå djupare in på hur förskol-

lärare väljer att använda sånger som berör biologi. Fem respondenter har med-

verkat och intervjufrågorna har varit semistrukturerade. Innehållet i texterna 

har sedan gåtts igenom på de mest frekventa sångerna som uppges.  

3.1 Urval 

I min studie har jag valt att intervjua verksamma förskollärare. Dessa förskol-

lärare är verksamma i en stor kommun i Mellansverige. För att komma i kon-

takt med dessa förskollärare skickades ett mejl ut till åtta förskolerektorer i 

kommunen. Detta mejl innehöll ett informationsbrev (se bilaga 1) där syftet 

med denna studie beskrivs. I detta informationsbrev fanns även information 

om hur insamlade data kommer hanteras, att undersökningen är anonym och 

att respondenterna när som helst kan välja att avbryta studien. De förskolerek-

torer som blev intresserade vidarebefordrade detta till sina förskollärare och 

genom detta kom jag i kontakt med de fem jag intervjuat. Det visade sig att 

mina respondenter hade ett varierat antal verksamma år i yrket och arbetade på 

tre olika förskolor. Nedan presenteras mina respondenter, samtliga namn är 

fingerade men antal år i yrket och kön är korrekta (se tabell 1). Senare i texten 

kommer jag använda mig av de fingerade namnen för att tydliggöra resultatet 

av de olika intervjuerna.  

Tabell 1. Redogörelse av respondenterna med antal år i yrket, vilken ålder på barnen på den 

avdelning de arbetar samt vilken förskola de är verksamma på.  

Respondent Antal år i yrket Ålder på barn på 

avdelningen  

Verksam på 

förskola 

Britt Ca 40  Tre till fem  A 

Lina Ca 40  Ett till fem  B 
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Maria Ca 20  Ett till fem B 

Evelina Ca 25  Ett till fem B 

Johannes Ett  Fem  C 

 

3.2 Datainsamlingsmetoder 

Den datainsamlingsmetod som används är kvalitativa intervjuer. Med hjälp av 

denna metod är frågeområdena förutbestämda men intervjufrågorna kan vari-

era då respondenterna troligtvis kommer leda in intervjun på olika spår. Fråge-

områdena och frågorna är formade så att de ska locka till så djupa svar som 

möjligt (Johansson & Svedner, 2006). Frågorna formulerades så att de skulle 

ge öppna svar som det fanns möjlighet att ställa följdfrågor till.  

3.2.1 Frågorna 

En intervjuguide togs fram med semistrukturerade frågor (se bilaga 2). De 

första frågorna handlade om hur länge förskollärarna arbetat inom förskolan 

och om de vill berätta något om den barngrupp de arbetar med för tillfället. 

Därefter följde några frågor om hur sånger används i den pedagogiska verk-

samheten och vilka sånger de kan räkna upp som handlar om ämnet biologi. 

Frågor som handlar om vilka sånger förskollärarna använder i verksamheten 

kom att bli utgångspunkten för vilka sångers texter jag senare valde att titta 

närmare på. Senare i intervjuerna ställs frågor som handlar om användandet av 

sånger som handlar om biologi som är fantasibaserade respektive faktabase-

rade. Slutligen ställdes frågor om hur barnen upplever sånger som behandlar 

ämnet biologi. Intervjuerna avslutades med att informanterna fick möjlighet att 

lägga till något som vi inte pratat om.  

3.2.2 Genomförande 

Inför varje intervju bestämdes en tid och plats för intervjun. Respondenterna 

blev även informerade om hur lång tid intervjun beräknades ta (Johansson & 

Svedner, 2006). Samtliga intervjuer började med att respondenterna fick möj-

lighet att läsa igenom informationsbrevet och sedan skriva på samtyckesblan-

ketten (bilaga 1). Dessa hade även informanterna fått se i samband med att de 

tackade ja till att delta i studien. Sedan startade intervjun som spelades in med 

hjälp av min mobiltelefons röstmemo. Information gavs om studiens syfte och 

en påminnelse gavs om att respondenterna när som helst kan välja att avbryta 

intervjun. Intervjuguiden (bilaga 2) inleddes med övergripande frågor för att 
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öppna upp samtalet och skapa en relation och trygghet mellan mig som inter-

vjuare och mina respondenter. Innan de riktiga intervjuerna genomfördes gjor-

des en provintervju för att testa frågorna. Det visade sig att några av frågorna 

hade för långa formuleringar och behövde formuleras om innan de riktiga in-

tervjuerna skulle genomföras. 

3.3 Databearbetning och analysmetod  

Efter genomförandet av intervjuerna har samtliga intervjuer lyssnats igenom 

och transkriberats. Under intervjuerna gjorde jag även stödanteckningar som 

även kontrollerats så de stämmer med ljudupptagningen av intervjuerna. Dessa 

anteckningar var till stor hjälp när kategoriseringen påbörjades. När samtliga 

intervjuer transkriberats påbörjades en process att kategorisera resultat.  

3.3.1 Analys av intervjuer 

Analysen av intervjuerna baserades på fenomenografins analytiska ramverk på 

det sätt som Dahlgren och Johansson (2019) beskriver. Den består av sju steg. 

Det första steget är att bekanta sig med insamlade data genom att transkribera 

och sammanställa anteckningar. Steg två innebär start för analysen. Redan här 

kan man se det mest utmärkande i studien. Intressanta uttalanden fångas upp 

och betydelsefulla meningar urskiljs för senare analys. I steg tre startar jämfö-

relsen mellan de olika svaren. Likheter och skillnader i informanternas svar 

hittas. Steg fyra innebär att svaren börjar grupperas. Detta sker genom att de 

tidigare hittade likheterna och skillnaderna grupperas och kategoriseras. I steg 

fem är det dags för ett fokus på likheterna i svaren. Kärnan i likheterna ska 

försöka lyftas fram. En svårighet i detta steg är att bestämma sig för var gränsen 

ska gå för vad varje kategori ska innehålla. Steg sex innebär att de olika kate-

gorierna får namn. Det ska vara namn som stämmer överens med de mest sig-

nifikativa svaren inom varje kategori. Det sjunde och sista steget innebär att 

undersöka om några svar skulle kunna passa in i fler än en kategori. Tanken är 

att varje kategori ska vara så fullständig som möjligt. I denna fas är det möjligt 

att flera kategorier slås ihop till en (Dahlgren & Johansson, 2019). I min analys 

följde jag steg ett till fyra samt steg sex. Det som gjorde att jag valde att inte 

följa hela analysstegen är att jag hade svårt att hitta likheter i svaren. De inter-

vjuade förskollärarna hade ganska olika tankar om hur de väljer att arbeta även 

om det finns några få gemensamma drag som t.ex. att använda sånger med 

biologisk koppling i omvårdnadssituationer. Då svaren var så pass spretiga så 

fanns det ingen tvekan om vilken kategori de tillhörde.  
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3.3.2 Analys av sångerna  

För att analysera sångerna så följde jag även där steg ett till fyra samt steg sex. 

För att kunna analysera och kategorisera dessa sånger gick jag igenom alla 

sånger, en i taget, som förskollärare räknat upp att de använder sig av i verk-

samheten. För att kunna avgöra detta har jag lyssnat på alla sånger som upp-

getts. Samtliga sånger finns att lyssna på, på mediekanalerna Spotify eller 

Youtube. Flertalet av sångerna gick även att hitta relativt enkelt i barnsång-

böcker. Jag tittade på sångtexternas innehåll för att se några gemensamma drag 

om hur de kopplas till biologi. Innehållet i sångernas texter blev avgörande för 

den kommande kategoriseringen. När denna kategorisering var gjord identifi-

erade jag hur många av förskollärarna som nämnde respektive sång. Detta sam-

manställdes i en tabell (tabell 2).  

Sångerna har sammanställts i tre kategorier; fantasibetonade sånger, realistiska 

sånger och sånger som ger fakta och information. För att kunna göra en kate-

gorisering behövdes begreppen definieras.  

Definitionen av fantasi är förmåga att återge saker som man inte varit med om. 

Fantasi handlar om att ha föreställningar om saker och fenomen. Människans 

fantasi är ofta en blandning av tidigare upplevda saker och nya intryck. Fantasi 

ses som en inre mental förmåga (Hermerén, u.å).   

Definitionen av realism är att vara medveten om verkligheten. De handlar även 

om att skildra verkligheten som den är, utan att anpassa eller försköna den. Att 

vara realist är att ta hänsyn till det faktiskt föreliggande och avstå från att bygga 

på spekulationer (Johannesson, Bergström & Sandström, u.å.).  

Definitionen av fakta eller faktum är sant påstående eller en omständighet som 

inte kan förnekas. Fakta är det absoluta som inte går att ändra. Fakta är något 

abstrakt, en sanning (Fakta u.å.).   

3.4 Etiska överväganden 

För att kunna genomföra detta projekt behövde etiska överväganden göras. Då 

min studie bland annat undersökte hur aktiva förskollärare arbetar behövdes 

ett informerat samtycke av alla deltagare. Detta skedde skriftligt och gav en 

möjlighet att tacka ja eller nej till att delta. I detta samtycke (bilaga 1) fanns 

tydlig information om att deltagarna när som helst hade rätt att avbryta studien 

utan att motivera varför. Rektor för berörda förskolor informerades om studien 

och gav sitt godkännande (Löfdahl, 2014). Inför alla former av studier som rör 

människor är det viktigt att alla deltagare känner sig trygga med att ingen in-

formation hamnar i fel händer. Det innebär att den som utför studien har ett 
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stort ansvar för att handlingar som hör till studien hanteras med varsamhet och 

att sekretess tillämpas. Den som utför studien har ansvar för att all data be-

handlas anonymt och att det inte ska gå att utläsa vilka personer som deltagit i 

studien. Detta är även ett sätt för att skydda deltagarnas integritet (Vetenskaps-

rådet, 2017). När en studie genomförs som involverar människor behöver den 

som utför studien förhålla sig till fyra olika huvudkrav. Dessa är informations-

kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Inform-

ationskravet innebär att den som utför studien ska informera deltagarna om 

studiens syfte, vad det innebär att vara med i studien samt att det är frivilligt 

att delta. Samtyckeskravet innebär att den som genomför studien samlar in ett 

samtycke från deltagarna om att de väljer att delta men att de när som helst kan 

välja att avbryta sitt deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna 

ska försäkras om att deras deltagande behandlas anonymt och att all data som 

samlas in inte ska gå att spåra. Insamlade data ska även förvaras säkert så att 

ingen utomstående kommer åt materialet. Nyttjandekravet innebär att delta-

garna informeras om att insamlad data enbart används för studiens syfte och 

att de efter genomförd studie raderas (Vetenskapsrådet, 2012). Dessa fyra krav 

har jag tagit hänsyn till i denna studie. I samband med att denna studie skulle 

genomföras lämnades en anmälan om behandling av personuppgifter in till 

Karlstads universitet. Det är Karlstads universitet som är ytterst ansvariga för 

studenter och de personuppgifter som samlas in av informanter. Samtliga per-

sonuppgifter i denna studie behandlas i enlighet med direktiven från Veten-

skapsrådet (2017) samt GDPR (Karlstads universitet, 2019). Inom EU finns en 

lag som heter GDPR vilket är en dataskyddsförordning. Denna dataskyddsför-

ordning innebär att personuppgifter endast får samlas in om de är befogade för 

det ändamål de ska användas till. Personuppgifterna får bara sparas så länge de 

verkligen behövs och de ska hanteras på ett varsamt sätt så att ingen utomstå-

ende får tillgång till dessa (Karlstads universitet, 2019).  

3.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

3.5.1 Validitet 

Validitet kan ses som ett kvalitetskrav som man ska sträva efter att uppnå vid 

genomförande av studier. Det finns dock ingen garanti på att det uppfylls helt 

utan visar på undersökningens riktning. Validitet beskriver sambandet mellan 

det fenomen undersökningen vill belysa och dess faktiska data (Christoffersen 

& Johannessen, 2015).  

Valet av metod föll på kvalitativa intervjuer för att få utvecklade och fylliga 

svar. Jag vill att mina respondenter ska ge svar de själva tänkt igenom och jag 
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vill inte att de ska färgas av mina tankar och åsikter. Det blir undersökningens 

respondenters formuleringar som blir svar på frågeställningarna. Hade jag där-

emot valt att genomföra observationer på hur förskollärare väljer att använda 

sånger som berör ämnet biologi hade resultatet blivit min tolkning av det jag 

observerat utan vidare fördjupning i förskollärarnas tankar och intentioner. I 

denna studie ökar validiteten genom att respondenterna själva sätter ord på sina 

tankar och själva uppger vilka sånger de använder och hur de använder dem. 

Det som dock är en svaghet med att genomföra intervjuer kan vara att infor-

manterna efter ett tag kan modifiera sanningen och säga det de tror att jag som 

intervjuare vill höra.  

3.5.2 Reliabilitet  

Reliabilitet handlar om hur tillförlitligt något är. En studie ska kunna genom-

föras vid flera tillfällen med samma informanter och ge samma resultat. Om 

ett test upprepas eller en fråga ställs vid flera olika tillfällen och resultatet blir 

detsamma har undersökningen hög reliabilitet (Christoffersen & Johannessen, 

2015). Då mina respondenter valde att ta sig relativt lång tid att besvara mina 

frågor vid intervjutillfället, ger det indikationer om att det är genomtänkta svar 

som getts. Denna studie går att upprepa med samma frågeställningar och re-

spondenter vid ett annat tillfälle. Om denna studie skulle upprepas av mig vid 

ett senare tillfälle eller av en annan forskare och samma resultat skulle uppnås 

så skulle det stärka reliabiliteten. Då det i denna studie intervjuas fem personer 

kan resultatet komma att visa på en tendens på vad förskollärare har för tankar 

om angivet ämne. Jag har i min specifika studie valt att intervjua verksamma 

förskollärare i en stor stad i Mellansverige. Förskollärarna har varierande antal 

år i yrket och är kvinnor eller män. Detta ger en bredd på informanter vilket 

gör studien mer trovärdig. 

3.5.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet belyser om studiens resultat kan tillämpas på personer som 

inte deltagit i den specifika undersökningen. Ju fler personer som deltar i stu-

dien ger ett mer generaliserbart resultat, detta kallas statistisk generalisering 

(Fejes & Thornberg, 2019). I min studie genomförs intervjuer med fem förs-

kollärare vilket bara kan ge en fingervisning om resultatets riktning. Jag har i 

min studie valt att intervjua verksamma förskollärare i en stor stad i Mellans-

verige. Förskollärarna har varierande antal år i yrket och är kvinnor eller män. 

Detta ger en bredd på informanter vilket gör studien mer trovärdig.   
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4 RESULTAT 

De svar jag fått under intervjuerna leder fram till svar på studiens frågeställ-

ningar. Frågeställning ett och två har kopplats ihop under samma rubrik. Jag 

har funnit det lämpligt att redovisa vissa av resultaten i tabellform.  

4.1 Vilket musikaliskt material uppger förskollärare att de 

använder som har koppling till biologi och på vilket 

sätt kopplas sångerna till biologi? 

De intervjuade förskollärarna nämnde mellan 10-20 sånger var som de ansåg 

hade koppling till biologi. Dessa sånger används i verksamheten med barnen 

på förskolan. Sånger de flesta förskollärare anger att de använder i sin verk-

samhet är Huvud, axlar, knä och tå och Krokodilen i bilen. Andra sånger som 

är vara vanliga att använda är Imse vimse spindel och Var bor du lilla råtta? 

(tabell 2). De flesta sånger som de intervjuade förskollärarna anger att de an-

vänder med biologitema har endast anknytning till biologi i sin titel. Majorite-

ten av sångerna handlar om djur eller har ett djur i titeln. Några sånger handlar 

om kroppsdelar och dess funktioner eller har kroppsdelar i titeln. Några få 

sånger av de som anges har ingen tydlig koppling till biologi alls. Det anges få 

sånger som har koppling till natur och miljö och när det anges är det tydligt att 

det knyts an till ett pågående temaarbete. Respondent Johannes anger att i stort 

sett all musik de använder har koppling till ett pågående temaområde. Det kan 

exempelvis vara tema skogen, tema kroppen eller tema jul. Han berättar om en 

sång som heter Jag gillar hösten, som har blivit en stor favorit bland barnen. 

Den sången berör ämnet biologi genom att den beskriver årstiden höst, att det 

ofta regnar och att löven faller från träden.  

Tabell 2. Sammanställning av de sånger med koppling till biologi förskollärare uppger att de 

använder i verksamhet. Sångerna anges i bokstavsordning.  

Sång Förskollärare som nämnde sången 

Baka baka liten kaka Evelina 

Björnen sover Britt, Maria 

Blinka lilla stjärna Britt 

Bä bä vita lamm Britt, Evelina 

Den cyklande elefanten Britt 

Ekorre ekorre vifta på sin svans Lina 

Ekorrn satt i granen Britt, Lina 

En elefant balanserade Lina 

En tumme tittar upp Britt 

Hela kroppen behövs för att lära Johannes 

Hoppe hare Britt 

Huvud, axlar, knä och tå Britt, Lina, Evelina, Johannes 
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Hästen plopp Britt 

Imse vimse spindel Britt, Maria, Evelina 

Jag gillar hösten Johannes 

Jag klappar, jag stampar Lina 

Kalle kamel Britt 

Klappa lilla magen Lina 

Krakel spektakel Britt 

Krokodilen i bilen Britt, Lina, Maria, Johannes 

Krokodilen i duschkabinen Johannes 

Kroppen är fantastisk  Johannes 

Lilla snigel Maria, Evelina 

Lille katt Evelina 

Luta dig åt sidan Lina 

Man kan höra vad någon ser Britt 

Masken kryper Johannes 

Maskeradbalen Evelina 

När jag blir trött på att ligga Maria 

Pippi Långstrump Britt 

Små grodorna Britt, Lina 

Tigerjakt Lina 

Tramp, tramp, tramp Johannes 

Tänk om jag hade en liten apa Evelina 

Var bor du lilla råtta? Lina, Evelina, Johannes 

Vi leker träd Britt 

Ägg Evelina 

 

Förskollärarna namngav även sångsamlingar, textförfattare och kompositörer. 

Dessa var Astrid Lindgren, Gullan Bornemark och Lennart Hellsing samt 

Barnkammarboken, Kling klang i bygget, Krumelurlåtar och Majas alfabets-

sånger.  

De sånger flest antal av de intervjuade förskollärarna berättar att de använder 

är Huvud, axlar, knä och tå samt Krokodilen i bilen. Analysen av sångernas 

koppling till biologi resulterade i fyra teman kopplade till innehåll: Djur, män-

niskokroppen, växter och natur och miljö. Innehållet kategoriserades vidare i 

tre olika grader med avseende på innehåll: fantasibetonat (tabell 3), realistiskt 

(tabell 4) och informativt/faktabaserat (tabell 5). De flesta sånger som de in-

tervjuade förskollärarna anger handlar om djur. Sångerna berättar hur djuren 

ser ut eller vad de gör. Dessa sånger är mer eller mindre fantasibetonade. 

4.1.1 Fantasibetonade sånger 

Med fantasibetonade sånger menar jag texter som har ett fantasifullt innehåll 

(tabell 3).  Det kan exempelvis vara texter där djur tar sig mänskliga beteenden 

och kör bil eller cyklar. Det kan även vara en tumme som pratar. Detta är inte 

sanningsenliga texter utan dessa texter främjar snarare barnens fantasi och fö-

reställningsförmåga.  
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Tabell 3.  Kategorisering av fantasisångerna. Kategorierna är djur, kroppen, växter och natur 

och miljö. Sångerna anges i bokstavsordning.  

Djur Kroppen Växter Natur och miljö 
Bä bä vita lamm En tumme tittar upp   

Den cyklande elefanten    

Ekorrn satt i granen (vers 2)    

En elefant balanserade    

Hästen plopp    

Kalle kamel    

Krokodilen i bilen    

Krokodilen i duschkabinen    

Var bor du lilla råtta?    

 

Nedan följer ett kort stycke ur sången Krokodilen i bilen.  

”Nyss så träffa jag en krokodil som körde runt i en bil. Han var rätt 

tjock och fet och blåste i trumpet. Men bilen var för trång och svan-

sen var för lång. Så den fick ligga på ett litet flak där bak” (Gren-

Nilsson, 1994, s.152).  

Denna sång är klart fantasibetonad och innehåller många moment som normalt 

en krokodil inte gör. Texten berättar om en krokodil som kör bil och blåser i 

en trumpet.  

4.1.2 Realistiska sånger 

De sånger som kategoriserats som realistiska har en text som beskriver något 

som skulle kunna vara möjligt (tabell 4). Ett exempel kan vara sången Imse 

vimse spindel där spindeln klättrar upp för spindeltråden för att sedan spolas 

ner av regnet. Eller sången Luta dig åt sidan som handlar om att kroppen för-

flyttas i olika riktningar. Dessa sånger beskriver verkliga fenomen eller hän-

delser som skulle kunna vara sanna. 

Tabell 4. Kategorisering av realistiska sånger. Kategorierna är djur, kroppen, växter och natur 

och miljö. Sångerna anges i bokstavsordning. 

Djur Kroppen Växter Natur och miljö 

Björnen sover Huvud, axlar, knä och tå Tramp, tramp, tramp Jag gillar hösten 

Ekorrn satt i granen (vers 1) Klappa lilla magen  Vi leker träd 

Ekorre, ekorre vifta på sin svans Luta dig åt sidan   

Hoppe hare När jag blir trött på att ligga   

Imse vimse spindel    

Lilla snigel    

Lille katt    

Tigerjakt    

Tänk om jag hade en liten apa    
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Nedan följer ett kort stycke ur sången Huvud, axlar, knä och tå.  

”Huvud, axlar, knä och tå, knä och tå. Huvud, axlar, knä och tå, 

knä och tå. Ögon, öron, hakan klappen får. Huvud, axlar, knä och 

tå, knä och tå” (Gren-Nilsson, 1994, s.39).  

Denna sång benämner olika kroppsdelar på människan. Man börjar uppifrån 

och går sedan neråt på kroppen. Sedan hamnar fokus på ansiktets delar för att 

sedan avsluta med att gå uppifrån och ner igen. Denna text innehåller upprep-

ningar av kroppsdelarna i en förutbestämd ordning. Texten belyser kroppsde-

larnas namn men nämner ingenting om dess funktioner.  

4.1.3 Sånger som ger fakta och information 

Vissa sånger har ett informativt innehåll och kan potentiellt lära ut ny kunskap. 

Dessa sånger utvecklar något mer i texten än sånger i de andra kategorierna. 

Dessa sånger skulle kunna användas i undervisning med syfte att lära ut rena 

faktakunskaper (tabell 5). Exempel på dessa sånger är: Hela kroppen behövs 

för att lära, Man kan höra vad någon ser och Små grodorna. Dessa sånger berör 

verkliga fenomen. Sångerna behandlar något som kan hända på riktigt. I sång-

erna Hela kroppen behövs för att lära samt Man kan höra vad någon ser besk-

rivs funktionerna i kroppen. I sången Små grodorna behandlas djurens utse-

ende och läte.  

Tabell 5. Kategorisering av de sånger som ger fakta eller information. Kategorierna är djur, 

kroppen, växter och natur och miljö. Sångerna anges i bokstavsordning.  

Djur Kroppen Växter Natur och miljö 

Masken kryper  Hela kroppen behövs för att lära   

Små grodorna Jag klappar, jag stampar   

 Kroppen är fantastisk   

 Man kan höra vad någon ser   

 

Några av respondenterna gav exempel på sånger vilkas innehåll har otydlig 

koppling till ämnet biologi. Dessa är: Blinka lilla stjärna, Baka baka liten kaka, 

Krakel spektakel, Maskeradbalen, Pippi Långstrump och Ägg. Jag har valt att 

inte ta med dessa i kategoriseringen, på grund av deras otydliga koppling till 

biologi.  

 

Förskollärarna kommenterade sångernas koppling till biologi på olika sätt. Re-

spondent Maria uppger att de på hennes avdelning sjunger mest med de yngsta 
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barnen och att det då främst är sånger som handlar om djur. Ett fokusområde 

de arbetade med handlade om sniglar. 

”Den här terminen blev just Lilla snigel en förlängning genom 

att vi hittade sniglar ute så då kunde vi koppla ihop det till dom 

bilderna och en diskussion vi hade med treåringarna och så 

drog jag också upp den på väggen så de fick se en liten film om 

Lilla snigel på Youtube, på så sätt kanske man jobbade lite mer 

med just snigel och även med spindeln gjorde vi samma sak 

med” (Maria). 

Förskollärarna fick under intervjun frågan om de använder sig av sånger med 

biologiskt innehåll som är faktabaserade eller fantasibetonade. Jag upplevde 

att flera av de tillfrågade förskollärarna inte tänkt tanken att det skulle vara 

någon skillnad, de har fokuserat mer på melodi än på texten i sångerna. När de 

dock får frågan och tänker till kring detta så påtalar några av förskollärarna att 

det är viktigt att hålla sig till fakta i sångerna och då speciellt i barngrupper där 

det finns barn i behov av extra stöd. Det framkommer även i intervjuerna att 

sånger som är fantasibetonade upplevs som mer lustfyllda och att de lättare 

fångar barnens intresse.  

”Det är mycket skratt, man måste förtydliga vad det är man 

sjunger och sjunga långsamt så vi lär oss texten och då blir det…. 

sen har jag mycket mimik, det blir nästan så att jag dramatiserar 

och då blir det extra effektfullt, alltså skrattar, blinkar, skämtar 

och då blir det extra roligt också för barnen. Det där med fanta-

sitexter eller när man vrickar tungan och så” (Evelina). 

4.2 Hur använder förskollärare sånger som berör biologi i 

den pedagogiska verksamheten? 

Sånger med biologiskt innehåll kan användas på många olika sätt i förskolans 

verksamhet. Sånger används i både inomhus- och utomhusmiljön. Det visar sig 

att sånger sjungs i planerade samlingar på förutbestämda tider men även spon-

tant när tillfälle ges. De svar som mina informanter gett kan delas in i sex te-

man. Dessa är: föra vidare ett kulturarv, underlätta vardagssituationer, belysa 

upplevelser, inlärning, språkutveckling och skapa gemenskap och samman-

hang.  
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4.2.1 Föra vidare ett kulturarv 

Något som flera förskollärare betonar är att ge barnen olika sånger med ett 

varierat innehåll och inte bara det barnen själva efterfrågar. Flera förskollärare 

pratar om att skicka med barnen ett kulturarv gällande sånger och dess innehåll. 

Förskollärare vill gärna att barnen ska få uppleva sånger som förskollärarna 

själva fått lära sig som barn, just för att det är ett kulturarv. Någon förskollärare 

nämner även att innehållet i de äldre sångerna är mer sanningsenliga och mer 

ute efter att lära barn rätt och fel gällande olika saker. Förskollärarna på Eve-

linas avdelning gör ett aktivt val för att föra vidare den svenska barnvisskatten. 

Även Maria berättar att de sånger som sjungs tillhör den svenska barnvisskat-

ten och att det är ett arv förskollärarna på avdelningen vill föra vidare till barn 

av idag. 

4.2.2 Underlätta vardagssituationer 

Sånger om kroppen används ofta i omvårdnadssituationer t.ex. i skötrummet 

vid blöjbyte eller i hallen vid påklädning. Att sjunga sånger om kroppen ut-

trycks vara ett fördelaktigt verktyg för att underlätta påklädning vid utgång.  

Förskollärare verkar fånga sånger kring biologi i vardagssituationer. Vid ut-

omhusvistelse kan man då spontant sjunga sånger om djur de hittar. Ibland kan 

även sångerna om djur flytta med till verksamheten inomhus. Maria uppger att 

hon använder sig av sånger som handlar om kroppen i olika omvårdnadssitu-

ationer. Ett exempel är att använda sig av sången Huvud, axlar, knä och tå i en 

skötrumssituation och då gärna i samband med blöjbyte. 

”Jag brukar sjunga vid skötbordet, när man byter blöja på 

yngre barn eller om man bara står inne i badrummet och byter 

blöja stående så kan jag faktiskt sjunga någon liten sång, eller 

när vi tar på kläderna i hallen” (Maria). 

4.2.3 Belysa upplevelser 

Förskollärare uttrycker också att musik väcker barns intresse och att det är ett 

tacksamt verktyg för att få igång dom. Lina berättar att de på hennes avdelning 

kan lyssna på olika sånger med barnen och att barnen då kan reagera på olika 

texter, hon kan dock inte sätta fingret på om det är just texterna eller melodi-

erna barnen reagerar på. Johannes berättar att han förstärker sångerna de 

sjunger med hjälp av olika attribut. Sjunger man om en champinjon så får bar-

nen se, känna och lukta på en riktig champinjon. Ett annat exempel är en sång 

om trädet rönn.  
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”Just i arbetet med barn med språkstörning är det gynnsamt 

att förstärka synintrycket med exempelvis känsel eller lukt. 

När vi sjöng om rönn hade vi med rönnbär och blad” (Johan-

nes).  

4.2.4 Lärande om växter, djur och kroppsdelar 

Sånger som benämner olika delar av kroppen används mest frekvent med för-

skolans yngre barn då förskollärare uttrycker att det är då grunden för en god 

kroppsuppfattnings läggs. Förskollärare menar också att sånger som handlar 

om kroppen inte är så intressanta för förskolans äldre barn då deras grundför-

ståelse för var olika kroppsdelar sitter redan har befästs. Maria berättar att de 

kan använda sången Lilla snigel när de letar sniglar i utomhusmiljön för att 

sedan sjunga om sniglar och titta på film om sniglar.   

Lina berättar att hon under sånger i en sångstund kan stanna upp och fråga 

barnen om exempelvis vissa djur som gör olika saker. 

”I en sång med inte naturlig text kan jag nästan stoppa mitt i 

och säga ja men gör verkligen krokodiler så? Eller kan elefan-

ter balansera? Att jag tar in verkligheten i fantasisången, den 

reaktion jag får då från barnen är ofta näää det kan dom inte 

och då kan jag säga nej för det är ju bara påhitt men det blir 

en rolig sång” (Lina). 

Britt berättar att hon använder sånger i det tematiska arbetet på avdelningen. 

Är temat skogen så sjungs sånger om skogen, både i förskolans utomhusmiljö 

och inomhusmiljö. Hon hävdar att barnen lär sig och får en fördjupad kunskap 

om de får möta samma tema i olika situationer och miljöer. Britt berättar även 

att de använder sig av olika typer av sånger, exempelvis rörelsesånger, gestal-

tande sånger och sånger som ger information om olika saker.   

”Det kanske inte är så att man har ett syfte från början, när 

man sjunger dom här sångerna men man kanske ändå, Björ-

nen sover kan ju vara att smyga, lyssna och vara tyst. Att vara 

tyst är jättesvårt för många och samtidigt då när björnen vak-

nar så springer man iväg. Jag kom att tänka på Små grodorna 

t.ex. bra då får dom röra på sig och små grisarna, hur låter gro-

dorna och man kan lyssna, har ni hört? Dom kan härma ljud 

på en groda, en gris eller hästen, kossan. Och man kan rita, 

man kan måla, man kan göra en tavla med det och lite vad som 

helst” (Britt).  
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Evelina säger att musik och sång används dagligen på hennes avdelning. För 

tillfället arbetar de tematiskt med fokus på kompositören Lennart Hellsing. 

Många av dessa sånger har ett fantasibaserat innehåll där texten inte riktigt 

stämmer överens med verkligheten. Det förskollärarna på denna avdelning gör 

är att föra in korrekta fakta i samband med sången. 

” När jag då börjar sjunga, nu ska vi sjunga om ett djur som har 

sex ben och så drar jag hela tiden på gitarren, och den här har 

färgerna svart och röd och så NYCKELPIGA. Och så sjunger vi 

om nyckelpigan och så vart är nyckelpigan nu när det är vin-

ter? Jag spinner vidare, sången är inte bara musiktillfället utan 

vart är det man tar det vidare och tar in det på fakta där, och 

ofta går nyckelpigorna och gömmer sig där vid fönstret så att 

man kan se dom att dom har kilat in någonstans och så pratar 

vi lite om det men det får inte bli för mycket prat, vi behöver 

ju komma vidare för annars börjar några skruva på sig så jag 

för ju in fakta själv. Men det har dom ju lärt sig nu att vi kan 

hitta dom bakom barken på träden, där har dom gått och gömt 

sig nu och ska sova tills det blir vår igen. Så om det inte finns 

fakta i sången så kommer nog jag ofta med fakta” (Evelina). 

4.2.5 Språkutveckling 

Evelina uppger att de på hennes avdelning kan arbeta med ett tema under en 

längre tid. Exempelvis plockas sånger upp av en viss kompositör och de arbetar 

med dessa sånger under en termin eller ett läsår. Dessa kompositörers musik 

används för att nå språkliga och sociala mål. Sångerna ska gärna innehålla 

tungvrickningar och något nytt ord som barnen får lära sig. Evelina menar att 

musik förenar och att alla barn får ut något språkligt av att delta. De barn Jo-

hannes arbetar med är i behov av språkstöd och det genomsyrar även valet av 

sånger. Sångerna som används är skrivna för att stimulera barnens språkut-

veckling. 

4.2.6 Skapa gemenskap och sammanhang 

Musik och sång används med huvudsyfte att skapa gemenskap och få en känsla 

av sammanhang. Förskollärare anser att det är ett bra medel för att mötas och 

samlas kring ett gemensamt fokus. Maria säger att sånger främst används som 

mötesplats då det ger en möjlighet till ett gemensamt riktat fokus. Evelina be-

rättar att hon har en tydlig tanke med de sånger hon väljer att sjunga med bar-

nen. På hennes avdelning samlas hela barngruppen varje dag vid en förutbe-

stämd tid för att musicera tillsammans.  
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5 DISKUSSION 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Vilket musikaliskt material uppger förskollärare att de 

använder som har koppling till biologi och på vilket sätt 

kopplas sångerna till biologi? 

Förskollärare uppger att de använder ett stort antal sånger som berör ämnet 

biologi. Sånger som berör ämnet biologi finns det dock varierade tankar kring 

och definitionen av vad biologi är tycks inte vara självklar. Vid granskning av 

sångerna framgår det att flera av sångernas texter har ett innehåll som inte berör 

biologiska processer eller fenomen. Då förskollärarna uppger att de använder 

sånger med biologiskt innehåll i samband med temaarbeten kan det knyta an 

till Helldéns m.fl. (2015) uppfattning om att naturvetenskap kan handla om att 

se växlingar i årstiderna och att se samband mellan människor, djur, växter och 

den icke-biologiska miljön. Detta är något som även Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2014) belyser. Favoritsånger finns hos barnen och de inne-

håller ofta ett biologiskt innehåll hävdar förskollärarna i min studie. 

Ett stort antal av sångerna som förskollärarna uppgav handlade om djur. Några 

handlade om människokroppen, några få om natur och miljö och endast en om 

växter. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) framhåller att för-

skolan använder sig av naturen i den dagliga verksamheten, vilket borde med-

föra att fler sånger om natur och miljö och växter sjungs. Att en så stor andel 

av sångerna handlar om djur går emot det förskollärarna själva berättar om hur 

de använder sånger. Då sånger används i vardagen som hjälp och stöttning i 

omvårdnadssituationer borde innehållet handla mindre om djur och mer om 

människokroppen. Resultatet visar även att förskollärarna använder sånger för 

att skapa gemenskap vilket harmonierar med det Jederlund (2011) påvisar om 

att barn behöver känna meningsfullhet och delaktighet för att utvecklas.  

Att behandla skillnaden mellan fantasi och verklighet tenderar att vara en svå-

righet i förskolans verksamhet. Detta är någon man behöver tänka på främst 

med tanke på all media som barn av idag ständigt utsätts för. Förskollärares 

tankar kring hur de använder sånger som berör fakta och fantasi varierar. För-

skollärarna i studien menar att barnen är för små åldersmässigt för att reflektera 

över om en sångtext inte är sanningsenlig och realistisk. För barnen är det end-

ast en rolig sång, som ofta innehåller rörelser. De intervjuade förskollärarna 

menar också att det är upp till dem att se till att faktainnehållet kommer med i 
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alla fall, även om sången i sig innehåller bristfälliga fakta. Sånger med ett bi-

ologiskt innehåll som är fantasibetonad kan användas för att utveckla det kri-

tiska tänkandet hos barnen hävdar förskollärarna. Under intervjuerna beskriver 

förskollärare att de mitt i en sång kan stanna upp och ifrågasätta om innehållet 

i texten kan vara sann och utifrån barnens reaktioner välja att arbeta vidare med 

detta.   

5.1.2 Hur använder förskollärare sånger som berör biologi i den 

pedagogiska verksamheten? 

Förskollärarna i studien uppger att sånger kan användas i många olika sam-

manhang i förskolans verksamhet. Ämnet biologi är något som barnen har runt 

omkring sig hela tiden och förskollärarna anser det lätt att fånga undervisnings-

situationer som berör ämnet biologi. Några av mina informanter uppger att de 

använder dessa sånger för att föra vidare ett kulturarv. De sånger med biolo-

giskt innehåll som sjungs, har förskollärarna själva sjungit som barn och de är 

viktiga för de vuxna. Som Söderman (2012) uppger knyter sångerna an till 

traditioner, högtider eller årstidernas växlingar. Söderman (2012) konstaterar 

också att förskollärare använder sig av material som finns utgivet i sångböcker 

och det stämmer till viss del överens med det resultat jag kommit fram till. 

Några av mina informanter uppgav titlar på olika sångböcker som används i 

verksamheten och det är tydligt att dessa används som ett redskap och inspi-

rationskälla. Hur de intervjuade förskollärarna sedan väljer att använda inne-

hållet i dessa sångböcker verkar variera. Några av förskollärarna verkar reflek-

tera över innehållet i sångerna andra gör det inte.  

Förskollärarna pratar även om att sånger med biologiskt innehåll används i 

vardagssituationer. Det kan vara för att underlätta t.ex. påklädning vid utgång 

eller blöjbyte i skötrummet. Det sjungs med fördel sånger om kroppen i dessa 

omvårdnadssituationer. I likhet med det Helldén m.fl. (2015) påvisar handlar 

det om barnens egna erfarenheter i dessa situationer. Om dessa vardagliga om-

vårdnadssituationer blir lustfyllda skapas goda erfarenheter hos barnen. De kan 

då på egen hand växa och få en fördjupad kunskap och förståelse om sig själva 

och sin omvärld. Förskollärare uppger även att de sjunger spontant med bar-

nen, då främst i utomhusmiljön. Helldén m.fl. (2015) uppmanar till att fånga 

barnens vardagliga möten med sin närmiljö och det tycker jag stämmer överens 

med att flera av förskollärarna beskriver att de sjunger sånger om djur när de 

hittar något djur i utemiljön. Hittar de en snigel så sjunger de sången Lilla sni-

gel samtidigt som de tittar och kanske känner på snigeln.  
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Att få uppleva saker tillsammans genom sång med biologiskt innehåll är något 

som förskollärarna i studien nämner. I likhet med det Eriksson (2013) beskri-

ver om att musik och naturvetenskap sammanfogas genom ett temaarbete med 

vatten berättar någon av mina informanter om hur biologiska fenomen för-

stärks genom att addera en sång på temat. Barnen får även känna, se och lukta 

på olika saker t.ex. en champinjon för att förstärka temat och skapa en begrip-

lighet för barnen. Vi lär med flera olika sinnen. Resultatet visar att detta är 

extra viktigt för barn i behov av extra stöd. Musiken lägger till en dimension 

som gör undervisningen lustfylld för barnen konstaterar Eriksson (2013) och 

det stämmer överens med det flera av det mina informanter säger, det måste 

vara kul och få igång barnen. Barns sätt att agera i dessa situationer bygger på 

en engagerad ledare och det nämner någon av mina informanter i likhet med 

det Jederlund (2011) framhåller. Barnen behöver se och känna en meningsfull-

het i det de gör.  Det hävdar några av förskollärarna att barnen gör just genom 

att lägga till attribut som de får utforska med flera sinnen.  

Thulin (2011) påvisar att det är pedagogernas inställning till ämnet som avgör 

vilken kunskap barnen får erövra. Piro och Ortiz (2009) framhåller att en re-

gelbunden musikutövning stärker barns språkliga och matematiska utveckling. 

Förskollärare uppger att de genom sång och musik kan erbjuda barnet ett lä-

rande mer på det sociala planet än rena faktakunskaper. Då det har visat sig att 

barnsånger ofta innehåller en fantasibetonad text väljer flera förskollärare att 

själva föra in konkreta faktakunskaper i samband med sjungandet av sånger. 

Det visar på en medvetenhet och ämneskunskap hos förskollärarna. Thulin 

(2011) konstaterar också att pedagogerna ofta kommunicerar verbalt med bar-

nen om naturvetenskapliga fenomen och processer.  

Elfström m.fl. (2014) framhåller vikten av att använda estetiska lärprocesser 

för att undersöka naturvetenskapliga fenomen. Förskollärarna som deltagit i 

denna studie sjunger inte sånger med biologiskt tema för att introducera barnen 

för biologi utan gör troligtvis som Thulin (2011) beskriver. Persson m.fl. 

(2009) beskriver att det ser väldigt olika ut hur pedagoger integrerar de natur-

vetenskapliga ämnena med andra ämnen. En styrka som förskollärarna fram-

håller är att verksamheten i förskolan sällan är uppdelad i olika ämnen utan att 

allt flyter i varandra. Detta för att skapa sammanhang för barnen men även för 

att förskolans läroplan har strävansmål och inte kunskapsmål. Förskollärarna 

verkar dock lägga olika fokus på de olika områdena inom ämnet biologi och 

lärområdena varierar kraftigt. Exempelvis används sånger som berör kroppen 

främst med de yngre barnen. Förskollärare hävdar också att barn lär sig bäst 

om de får möta samma tema i olika situationer och miljöer. Kunskapen fördju-

pas och förståelsen utvidgas och generaliseras. Förskollärare menar också att 

barnen lär sig bra genom att använda hela sin kropp, att få känna, lukta, smaka 
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och göra rörelser är fördelaktigt för inlärningen. Detta harmonierar med det 

Bjørkvold (2005) uttrycker gällande att hela kroppen är involverad i lärandet.  

Det finns stora förutsättningar för detta genom att integrera de naturvetenskap-

liga ämnena med de estetiska ämnena.  

Jederlund (2011) framhåller att sången kom till människan långt före det talade 

språket. Barn hittar på egna sånger i lek och för kommunikation genom att de 

fångar upp ord och satsmelodier och gör det till sitt eget. En av mina respon-

denter berättar att hon själv hittar på sånger för att nå språkliga mål.  Finns det 

barn i gruppen som behöver träna på ett visst ljud kan en sång hittas på för att 

främja detta. Dahlbäck (2011) ser en stor utvecklingspotential i att använda 

musik för att främja språkutvecklingen. Det harmonierar med en av mina re-

spondenters svar angående att de arbetar med barn som är i behov av språkstöd 

och går att knyta ihop med Bjørkvolds (2005) teorier om att den musikaliska 

utvecklingen och den språkliga utvecklingen är nära sammankopplade.  

Musik används enligt mina informanter främst som en mötesplats för att skapa 

gemenskap och ge en känsla av sammanhang. De hävdar att musik används för 

att skapa en känsla av grupptillhörighet, antingen i en mindre åldersbaserad 

konstellation eller en större konstellation med samtliga barn och vuxna på av-

delningen. Detta stämmer överens med det Hallam (2010) beskriver i sin forsk-

ning om att musik stärker det lilla barnets utveckling på många olika plan. Mu-

siken verkar vara ett viktigt inslag för både barn och förskollärare. Hur verk-

lighetstroget innehållet i sångerna är varierar dock. Hallam (2010) beskriver 

musikens betydelse för den personliga utvecklingen, den sociala utvecklingen 

och den intellektuella utvecklingen. Detta är något som få av respondenterna 

nämner i intervjuerna. Moore m.fl. (2017) belyser att hjärnas strukturer utveck-

las genom att kombinera musik och rörelser. Några av respondenterna berättar 

om att de använder sig av rörelsesånger som berör den mänskliga kroppen i 

verksamheten. Dock belyser ingen av dem att detta skulle vara stimulerande 

för hjärnan. 

Få av förskollärarna belyser kopplingen till förskolans läroplans mål (Skolver-

ket, 2018) gällande naturvetenskap och estetik. Förskolans läroplan är ett av 

de styrdokument som förskollärare är ålagda att följa. Där finns det tydliga 

direktiv på vad barnen ska erbjudas i verksamheten på förskolan. Antingen 

sitter läroplanens mål i ryggmärgen på mina informanter så de inte kände att 

de behövde koppla sina svar till det eller så är det så att de inte tänker på kopp-

lingen mellan alla delar i verksamheten och läroplanens strävansmål.  
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Sammanfattningsvis visar resultaten att förskollärarna i studien generellt sett 

inte visar någon större medvetenhet om innehållet i de sånger de valt, vilket 

kan ses som lite förvånande med tanke på att de använder sig av sång i många 

varierande situationer. Förskollärarna sjunger för att de själva tycker det är ro-

ligt eller väljer att inte sjunga för att de själva tycker det är svårt. Om förskolan 

ska garantera en likvärdig utbildning för alla så borde det vara självklart att 

alla barn erbjuds musik och då sånger med genomtänkt text. Syftet med att 

använda musik i förskolan kan variera och ibland är det lämpligt att välja 

sånger med ett innehåll som inte stämmer överens med verkligheten. Texter 

kan främja barns fantasi och vi kan ställa oss frågan vad som är realistiskt eller 

inte. Förskollärare skulle kunna välja att se dessa typer av texter som ett hjälp-

medel för att reflektera med barnen om vad som kan vara verkligt och vad som 

inte är verkligt. Musik med en dansant rytm eller klingande instrument är nog 

så viktiga för att få igång barnen och ett utmärkt komplement till de tradition-

ella barnvisorna. Det ena behöver inte utesluta det andra. Förskollärare använ-

der sig av musik i många olika situationer, det är ett uttrycksmedel som tilltalar 

många.  

5.2 Metoddiskussion 

Denna studie visade sig vara svårare att genomföra än jag hade trott. För att få 

en djupare förståelse för hur förskollärare tänker kring användandet av sånger 

som berör ämnet biologi valde jag metoden kvalitativ intervju för att genom-

föra min studie. Det visade sig vara ett bra alternativ då jag kunde ställa olika 

frågor för att få en inblick i förskollärarnas tankesätt. Det har lett till att jag 

under studien har kunnat besvara mina tre frågeställningar. Syftet med min 

studie har dock behövt ändras då jag fått fram svar jag inte trodde jag skulle 

få. Exempelvis framkom det att förskollärare sjunger om biologiska fenomen 

och processer spontant med barnen och att sånger som berör kroppen ofta an-

vänds i omvårdnadssituationer. En utmaning har varit att få till intervjuerna, 

att lyckas hitta en passande tid och plats för de olika intervjuerna har inte varit 

enkelt. En annan utmaning som intervjuare har varit att inte styra responden-

ternas svar men ändå rikta samtalen så de förhoppningsvis skulle ge svar på 

mina förutbestämda frågeställningar. En styrka med att spela in samtliga inter-

vjuer har varit att jag under processens gång kunnat lyssna på inspelningarna 

flera gånger för att verkliga förstå vad om sägs. Jag har haft möjlighet att lyssna 

på tonfall, pauser och ordföljder som inte är lätta att få med om en intervju sker 

utan inspelning. Om studien skulle göras om skulle jag, om tid finns, genom-

föra ett större antal intervjuer för att förhoppningsvis få en större bredd på sva-

ren. Detta skulle även göra det enklare att se mönster i svaren. Då denna studie 

är genomförd med fem respondenter finns svårigheter med att se generella 
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mönster för hela förskollärarkåren. Urvalet är helt enkelt för litet. Skulle denna 

studie göras om i syfte att generalisera förskollärares syn på detta behövs be-

tydligt fler informanter och mer tid att genomföra studien. Det skulle troligtvis 

ge en större bredd på svar och förhoppningsvis mer varierande svar.  Jag tycker 

dock att jag fått svar på mina frågeställningar och att syftet med denna studie 

uppfyllts.  

5.3 Rekommendationer för verksamheten 

Flera förskollärare menar att sång och musik är ett viktigt inslag i den vardag-

liga verksamheten. Sång och musik har en positiv påverkan på inlärningen. Jag 

skulle vilja medvetandegöra vilken påverkan musik kan ha för inlärningen. 

Ämnet biologi kan med fördel belysas i sånger som passar för barn i förskole-

åldern. Biologi är ett ämne som är oerhört brett och tar en stor del av förskolans 

verksamhet.  Ett sätt att lära sig ämneskunskaper kan vara att ta tillvara på de 

estetiska uttryckssätten och använda dem för att skapa förståelse för t.ex. bio-

logiska fenomen och processer. Resultatet i denna studie kan bidra till att skapa 

medvetenhet om de sånger förskollärare väljer att använda i verksamheten.  

5.4 Förslag på vidare studier 

Jag ser ett stort behov av vidare studier inom detta område då det inte gjorts 

några studier på detta tidigare. Studier finns om ämnesintegrering i högstadiet 

och gymnasiet men inte inom förskolan. Det vore intressant att studera hur 

estetiska ämnen kan främja kunskapsinhämtningen av andra ämnen än just de 

estetiska. Naturvetenskap i allmänhet är en stor del av förskolans vardagliga 

verksamhet och det vore spännande om det går att utläsa om barn kan lära sig 

naturvetenskap med hjälp av de estetiska ämnena. Det vore även intressant att 

genomföra en liknande studie som denna men komplettera med observationer 

för att faktiskt se genomförandet och inte bara höra förskollärarnas tankar. Den 

medvetenhet av användandet av sånger som berör ämnet biologi hos aktiva 

förskollärare visade sig vara varierande. Något som skulle vara intressant att 

förändra om denna studie skulle genomföras igen är att medvetet välja respon-

denter med mer varierande år i yrket. Det skulle vara intressant att intervjua 

förskollärare med lång erfarenhet och förskollärare med mindre erfarenhet för 

att se om det är någon skillnad i medvetenheten gällande sånger som har bio-

logi som innehåll.   
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6 BILAGOR 

Bilaga 1 

Informationsbrev och samtycke att delta i studie 

Mitt namn är Anna Hjalmarsson och jag studerar på förskollärarprogrammet 

vid Karlstads universitet. I detta brev får du information om det självständiga 

arbete jag ska skriva och jag söker nu förskollärare som kan tänka sig att delta 

i studien.  

Sång och musik är något som lockar och tilltalar det flesta människor och fram-

för allt barn. I förskolans läroplan finns tydliga mål kopplade till både biologi 

och musik och det är ämnen som är en naturlig del av förskolans vardagliga 

verksamhet. Många barnsånger innehåller kopplingar till biologi på olika sätt, 

ibland fantasifullt och ibland mer faktabaserat. Min studie avser att belysa sam-

bandet mellan biologi och musik och hur biologiska fenomen och processer 

framställs i barnsånger.  

Jag kommer intervjua verksamma förskollärare för att få er uppfattning om 

barnsånger som textmässigt kan anknyta till ämnet biologi. Deltagandet sker 

genom en enskild intervju. Beräknad intervjutid är ca. 20-40 minuter. Tid och 

plats för intervjun bestämmer vi tillsammans. Deltagandet är helt frivilligt och 

alla frågor är frivilliga att besvara. Du kan när som helst avbryta intervjun utan 

vidare motivering. Intervjun kommer att spelas in för att sedan transkriberas 

till text. Du kommer vara anonym och jag kommer radera namn och annat som 

kan spåra svaren.  

Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen 

obehörig får ta del av materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt 

för mig. De som deltar i studien kommer att avidentifieras så att det i rappor-

teringen av resultatet i form av en examensuppsats på Karlstads universitet, 

eller i annan form av publicering, inte går att koppla resultatet till enskilda 

individer. När arbetet är godkänt så kommer alla personuppgifter att raderas. 

Insamlat material kommer enbart att användas för ovan angivet syfte. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt dataskyddsförord-

ningen har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras 

och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, 

begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns 

möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Karl-

stads universitets dataskyddsombud är dpo@kau.se. För mer information om 
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hur Karlstads universitet behandlar personuppgifter, se 

https://www.kau.se/gdpr 

Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av mig som genomför studien 

och jag kan nås per mejl eller telefon.  

 

Samtycke 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Jag har tagit del ovanstående villkor och godkänner deltagande till denna stu-

die. 

…………………………………………………………….  

Underskrift  

 

………………………………………………………………  

Namnförtydligande  

………………………………………………………………. 

Ort och datum 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Välkommen 

Hur många år har du arbetat som förskollärare? 

Vilken barngrupp arbetar du med för tillfället?  

Hur använder ni er av sånger i den pedagogiska verksamheten? (hur ofta, på 

vilket sätt, vilka sånger…) 

Kan du säga så många sånger du kommer på som handlar om biologi t.ex. djur, 

växter, människokroppen eller natur och miljö?  

På vilket sätt berör sånger biologi?  

- Är det några som är mer fantasifullt inriktade eller mer biologiskt 

inriktade?  

Hur använder ni er av sånger med koppling till biologi som är faktabaserade? 

(rörelsesånger, rollekar, lära barnen naturvetenskap?)  

- Använder ni olika sånger på olika sätt?  

- Använder ni sånger för att lära om biologi t.ex. växter, djur, män-

niskokroppen och natur och miljö?  

- Finns det något annat pedagogiskt syfte?  

- Vilka pedagogiska fördelar ser du? 

- Ser du några svårigheter? 

- Hur hanterar du dessa eventuella svårigheter? 

- Hur aktivt är valet av sånger? 

Hur använder ni er av sånger med koppling till biologi som är mer fantasiba-

serade? (rörelsesånger, rollekar, lära barnen naturvetenskap?)  

- Använder ni olika sånger på olika sätt?  

- Använder ni sånger för att lära om växter, djur, människokroppen 

och natur och miljö?  

- Finns det något annat pedagogiskt syfte?  

- Vilka pedagogiska fördelar ser du? 
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- Ser du några svårigheter?  

- Hur hanterar du dessa eventuella svårigheter? 

- Hur aktivt är valet av sånger? 

Vad tycker barnen om dessa sånger?   

- Faktabaserade/fantasifulla? 

- Har barnen några favoriter? 

- Vilken respons ger barnen?  

- Gör sångerna barnen mer intresserade, i så fall av vad? 

- Hur reagerar barnen? Hur bemöter du detta?  

Något du vill tillägga som jag inte redan frågat om? 

Tack! 

 

 


