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Abstract  
This study is about what kind of mathematics children in preschool encounter in song lyrics. 

The study has focused on what kind of knowledge preschool teachers think that the song 

lyrics conveys and how much they use music during the day. In the study three qualitative 

interviews were conducted with teachers at different preschools, and nine lyrics were 

analyzed. The research questions are: 

 

What mathematical concepts do children meet in song lyrics in preschool? 

What knowledge do teachers say they believe that the song lyrics convey to the children?   

How much do the teachers use music and song in their work?  

 

To find out what kind of mathematics there was in the music, lyrics were analyzed and 

different “categories” were found. These were: spatial perception, time, weight and length, 

shape and numbers. From the interviews it was concluded that teachers believe children learn 

very much when they sing. All teachers agreed that children can learn language and maths 

from song. The study concluded that in the preschool groups where the interviewed teachers 

work they sing every day, both spontaneously and according to schedule.  
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Sammanfattning  
Denna studie handlar om vilken sorts matematiska begrepp som barnen i förskolan möter i 

sångtexter. Den har även analyserat vilken kunskap förskollärarna säger att de tror 

sångtexterna förmedlar och hur mycket de använder sig av sången i den dagliga 

verksamheten. I studien har tre kvalitativa intervjuer med pedagoger genomförts på olika 

förskolor, och analyser av nio sångtexter har gjorts. Frågeställningarna var: 

 

Vilka matematiska begrepp finns i de sångtexter barnen möter på förskolan? 

Vilka kunskaper säger pedagogerna i förskolan sig tro att sångtexterna ger barnen? 

Hur mycket använder sig pedagogerna av musik och sång i verksamheten?  

 

För att få reda på vilken sorts matematik och vilka begrepp som fanns i sångerna så 

analyserades sångtexterna och olika ”kategorier” undersöktes. De som hittades var: 

rumsuppfattning, tid, vikt och längd, form och räkneord. I intervjuerna framkom att barn lär 

sig väldigt mycket när de sjunger enligt pedagogerna. Alla pedagogerna var överens om att 

barnen lär sig språk och matematik genom att sjunga. Studien kom fram till att på 

avdelningarna där de intervjuade pedagogerna arbetar sjunger man varje dag, både spontant 

och inplanerat. 

 

 

Nyckelord: Matematik, Musik, Förskolan, Sångtexter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord  
Jag vill tacka de förskolechefer och pedagoger som gjorde det möjligt för mig att få göra mina 

intervjuer hos er och ta del av era erfarenheter och kunskaper på avdelningarna. Ett stort tack 

till min handledare Joakim Larsson som hjälpt mig med mina frågor och funderingar. Ett stort 

tack till min familj och mina vänner som funnits vid min sida under hela processen. Tack så 

mycket! 
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1. Inledning  
På de förskolor där jag haft praktik och verksamhetsförlagd utbildning har pedagogerna 

arbetat med musik på ett eller annat sätt. Jag har fått upplevelsen att omfattningen varierar 

mellan förskolor och avdelningar. Jag har tänkt på att många av låtarna de sjöng med barnen 

innehöll matematik och som jag förstått det så förknippar många pedagoger, musik och 

sångtexter med språkutveckling. Men jag har inte hört och läst om så många som förknippar 

sång och musiktexter med matematik. Därför ville jag undersöka hur medvetna pedagogerna 

är om matematiken i sångtexter.  

 

I Läroplanen för förskolan står det: 

 
Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 

drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör både innehåll och 

metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande (Skolverket, 2010, s7). 

 

Därför funderar jag på vilket lärande det är som man främjar genom sång och musiktexter? Är 

det endast språkutvecklingen eller är pedagogerna medvetna om vad det finns för matematik i 

sångtexterna? 

1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att få syn på vilken sorts matematiska begrepp som barnen 

möter på förskolan i sångtexter och hur medvetna pedagogerna är om det.  

1.2 Frågeställning 

Vilka matematiska begrepp finns i de sångtexter barnen möter på förskolan? 

Vilka kunskaper säger pedagogerna i förskolan sig tro att sångtexterna ger barnen? 

Hur mycket använder sig pedagogerna av musik och sång i verksamheten?  
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2. Litteratur  
I den här delen kommer jag att beskriva hur några författare delar in matematiken, som barnen 

möter i förskolan, i olika kategorier. Jag kommer att berätta lite kort om vad de olika 

indelningarna av matematiken innehåller, för att sedan lyfta begreppen i de olika kategoriska 

områdena. Detta för att kunna använda mig av dem när jag analyserar sångtexterna. Dessutom 

kommer jag att relatera till dem när jag analyserar vad som sagts i intervjuerna senare i mitt 

arbete. Jag kommer även ta upp vad författare säger om musik och hur de anser att man kan 

använda sig av den i förskolan. 

2.1 Matematik 

Enligt Björklund (2008) så tänker vuxna på mer avancerade tal när de hör ordet matematik. 

Men Björklund ser det mer som att matematik för barn i förskolan består av olika typer av 

problemlösning. Hon anser att barnens intressen styr vad de lär sig. Pedagogen kan berätta om 

olika saker men det är barnet som är mottaglig eller inte beroende på var intresset befinner 

sig. Dahl och Nordqvist (1994) menar att alla är matematiker men att man är det på olika sätt 

och kanske även håller på med matematik omedvetet. De berättar också att matematiken är ett 

eget språk och finns runt omkring oss hela tiden. Även Solem och Reikerås (2004) anser att 

matematik alltid finns i barnens vardag och att det handlar om att barnen försöker hitta 

logiska samband mellan saker för att förstå varför något är som det är. Doverborg (2006) 

berättar att pedagogers kunskap och hantering av matematiken påverkar barnens lärande och 

att pedagogerna ska hjälpa barnen att utveckla det matematiska språket. Hon anser att barnen 

inte bara lär i de aktiviteter som är inplanerade av pedagoger utan även i den fria leken. 

 

I Doverborg och Emanuelsson (Red. 2006) beskrivs fem områden som barnen på förskolan 

möter, dessa områden är: sortering och klassificering, räkneord, uppräkning och 

taluppfattning, rumsuppfattning och bygglek, rumsuppfattning och språk samt form och 

mönster. I Solem och Reikerås (2004) har de en liknande uppdelning som i Doverborg och 

Emanuelsson (2006) men Solem och Reikerås (2004) har valt att använda sig av lite andra 

namn på sina kapitel. Men kapitlen i deras bok handlar bland annat om: rumsuppfattning, 

form, klassificering och språk, talbegrepp, räknetal, vikt och längd, tid, mönster och de fyra 

räknesätten. Björklund (2008) har också med några kapitel som handlar om indelning av 

matematik. Hon har med form, färg, storlek och mängd. I avsnittet som heter färg talar även 

hon om sortering och klassificering och menar att färg är något som används när man sorterar. 
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Så de kapitlen som Doverborg och Emanuelsson (2006) och Solem och Reikerås (2004) har 

gemensamt är: klassificering, form, mönster, räkneord eller taluppfattning och 

rumsuppfattning. Det som skiljer dem åt är att i Solem och Reikerås (2004) finns även kapitel 

om vikt och längd, de fyra räknesätten och tid.  Devold (2010) har också delat in matematiken 

i olika kategorier. Hon har med räkning, mätning, lokalisering och form men i kapitlen 

beskriver hon också tidsbegreppen, sortering och klassificering samt mönster. 

2.1.1 Sortering och klassificering 

”Genom att sortera och klassificera föremål utvecklar barnen logiskt tänkande och förmåga att 

använda regler.” (Forsbäck, 2006, s.60). Enligt Forsbäck (2006) så är sortering något som 

barn gör spontant. Hon menar att barnen sätter ihop eller delar upp saker i högar efter kriterier 

som de själva bestämmer. Solem och Reikerås (2004) skriver att: ”När vi klassificerar gör vi 

indelningar i klasser enligt vissa kriterier.” (s.26) Några av de vanligaste kriterierna som man 

kan välja att sortera efter uppger de är: färg, form, mönster, storlek och tjocklek (Forsbäck, 

2006). 

2.1.2 Form 

Det finns många olika former men de som jag uppfattat som de vanligaste som tas upp i både 

Persson (2006) samt Solem och Reikerås (2004) böcker är: kvadrat, rektangel, fyrkant, cirkel, 

trekant eller triangel. De båda tar även upp de tredimensionella figurerna: klot, kon, pyramid, 

cylinder, kub och prisma. 

2.1.3 Mönster 

Mönster är något som finns på väldigt många ställen och en ensam form kan inte bilda ett 

mönster, utan genom att formerna upprepar sig så bildar det ett mönster (Persson, 2006; 

Solem & Reikerås, 2004). Persson (2006) beskriver att: 

 
Men mönster finns också i våra rörelser när vi går och springer, i musiken vi sjunger, i 

klappramsorna, i veckans dagar och i våra rutiner. (s.122)  

 

2.1.4 Räkneord eller taluppfattning 

När barn börjar räkna så använder de räkneramsan som innebär att man rabbelräknar ett, två, 

tre, fyra, fem som en ramsa utan att förstå innebörden av orden. Tids nog lär sig barnen att 

sammankoppla att en siffra står för en mängd av något och kan koppla detta till föremål 
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(Solem & Reikerås, 2004; Sterner & Johansson 2006). I Solem och Reikerås (2004) samt 

Sterner och Johansson (2006) beskriver de att det finns olika sorters tal. Det första anger 

mängden av något. Det andra är ordningstal som första, andra och så vidare. Och den tredje är 

att man har talet som en del av ett namn som på en buss där linjens namn symboliseras av en 

siffra. 

2.1.5 Rumsuppfattning 

Barn utvecklar motoriken och rumsuppfattningen parallellt med varandra. De innebär att 

desto mer barnen kan röra sig desto mer kan de utforska rummet och detta är något som oftast 

görs i handling (Solem & Reikerås, 2004). Djup, avstånd, bredd, riktningar, placering, 

orientering, slutenhet och rörelse är exempel på rumsbegrepp (Solem & Reikerås, 2004). I 

både Solem och Reikerås (2004) och i Persson (2006) tar de upp de begrepp som de menar 

tillhör rumsuppfattning men på olika sätt. Solem och Reikerås (2004) menar de att de kan 

vara: 

 
i uppe på fram över överst 

bakom under underst framför närmast 

först tvärs över på bakom nära 

sist till slut bortanför längst bak framåt 

före i mitten bakåt lågt framför 

innerst mellan efter ytterst på snedden 

vänster baktill mitt på höger rakt fram 

längst bak upp nedanför innanför ovanför 

ner runt utanför nedanför uppe i 

utanför inuti högt högst upp längst ner 

vid sidan av i början (s.68) 

 

2.1.6 Vikt och längd 

Barn tycker ofta att mätning av olika slag är spännande. De kan exempelvis när de sitter i 

sandlådan och öser sand i en hink, få erfarenheter av olika vikter. De kan även prova att bygga 

vägar och se hur smala eller breda vägar man kan bygga. Att ställa sig bredvid varandra och 

jämföra längd är också något som barn kan tycka är roligt att prova (Devold, 2010). 

Några av de vanligaste jämförelseorden när det gäller vikt och längd är: 

 
kort kortare kortast 
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lång längre längst 

stor större störst 

liten mindre minst 

hög högre högst 

smal smalare smalast 

vid vidare vidast 

tung tyngre tyngst 

bred bredare bredast (Solem & Reikerås, 2004,s 207) 

 

2.1.7 Tid 

Tid är inte lätt att förstå, för att förstå det krävs att man har erfarenheter av den. Man talar ofta 

om tid. Tid som kommer och tid som gått om nutid, dåtid och framtid (Solem & Reikerås 

2004). Solem och Reikerås beskriver att några av tidsbegreppen är: 

 
ordningsföljd före, efter, först, sist, snart, senare, efteråt, 

nästa, förra, strax 

relativ tid en stund, ett ögonblick, en dag, en natt, 

ett dygn, en vecka,  

en månad, ett år, en timme, en halv- 

timme, en kvart 

absolut tid  idag, igår, imorgon, ifjol, morgon,  

middag, kväll, sent, tidigt, samlings- 

stund, mattid, läggdags (2004, s239-240)  
 

Utöver detta beskriver även Solem & Reikerås att det finns jämförelseord som hör ihop med 

tid och dessa är: 

 
gammal äldre äldst 

ung yngre yngst 

snabb snabbare snabbast 

fort fortare fortast 

sen senare senast 

tidig tidigare tidigast (2004, s240) 
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2.1.8 De fyra räknesätten 

Solem och Reikerås (2004) beskriver de fyra räknesätten som addition, subtraktion, 

multiplikation och division, men använder sig i den beskrivande texten av orden plus, minus, 

gånger och delat med. De menar att barn delar upp och lägger ihop olika tal och därigenom 

använder sig av de olika räknesätten.     

2.2 Musik 

Musik är användbart för att stödja barns språkutveckling och man kan använda musiken för 

att lära barn om språk. Musiken är ett språk i sig som är gränsöverskridande mellan olika 

länders språk. Dessutom kan man ta vara på barnens intressen, tankar och idéer när man 

musicerar. Glädjen som man har tillsammans är viktig eftersom att man lär sig när man har 

roligt. Det finns olika sätt att musicera dels genom sång men även rytmen, dansen och att 

frambringa ljud. Kroppen kan vara ett musikinstrument (Vesterlund, 2003). I läroplanen står 

det: 
I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation 

och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. (Skolverket, 

2010, s6) 

 

Där tas glädjen i lärandet också upp som något viktigt. 

2.3 Musik, sångtexter och matematik 

Devold (2010) har flera förslag inom de olika matematiska områdena och ger förslag på 

sånger och rim som passar till dessa. Hon tar exempelvis upp att det finns mönster i de olika 

sångerna. Hon berättar också att om man byter ut ord i sångtexter kan låten få en annan 

matematisk innebörd och att man på så vis kan styra vad barnen lär sig. 

2.4 Tidigare forskning 

Det har inte varit lätt att hitta tidigare forskning inom hur man arbetat med Musik och 

sångtexter ur ett matematiskt perspektiv. Eftersom det var svårt har jag försökt hitta andra 

artiklar och rapporter som innehåller matematik och musik. Pramling Samuelsson, Asplund 

Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt (2009) har gjort en studie om de estetiska 

uttryckssätten i förskolan.  I studien tittar de på hur man utvecklar de estetiska kunskaperna 

inom poesi, dans och musik men inte på vilka andra kunskaper man kan få av att använda 

dem. Pramling Samuelsson m.fl. (2009) talar om att barnen använder sig av de estetiska 
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uttrycksformerna dagligen och att pedagogernas kompetens inom de olika uttrycksformerna 

påverkar hur mycket barnen lär sig om dem. I studien uppger Pramling Samuelsson m.fl. 

(2009) att det kan vara bra att ställa frågor till barnen för då kan de bli utmanade i sitt logiska 

tänkande. Jag hittade en artikel om matematik (Lindekvist, 2004). Den handlar bland annat 

om att det är bra att arbeta med matematik redan i förskolan eftersom det bidrar till att 

underlätta den matematiska förståelsen senare i skolan. Lindekvist (2004) anser det viktigt 

med arbete för att stärka barnens logiska tänkande. Hon tycker att redan i förskolan bör 

barnen möta det matematiska språket, få öva på problemlösningar och lära sig 

begreppsbildning inom matematiken. Det är viktigt att göra matematiken synlig i banens 

miljö menar hon. Pedagogernas syn på matematik anser Lindekvist (2004) påverkar det 

barnen lär. Doverborg (2006) menar att det inte alltid varit så tydigt att man behöver arbeta 

med matematik redan i förskolan. Det har ganska länge funnits anvisningar om hur man kan 

arbeta med matematiken men det var först i den oreviderade läroplanen för förskolan 

(Utbildningsdepartementet, 1998) som det blev mer tydligt att man verkligen skulle arbeta i 

förskolan för att sträva efter att barnen lärde sig matematik anser Doverborg (2006).  

2.5 Historisk bakgrund 

Dahl och Nordqvist (1994) menar att man tror sig veta att matematik har funnits i flera hundra 

tusen år. För cirka trettio tusen år sedan var människor ganska bra på att räkna och detta vet 

man eftersom man hittat ett vargben från den tiden med inristade streck i, som man tror har 

använts som en slags räknemetod.  

 

Man vet mycket lite om svensk musik före mitten av tusentalet. Då kom de första vandrande 

spelmännen till Sverige. Musiken har efter det präglats av olika genrer och epoker till 

exempel när kristendomen blev stor i Sverige kom den Gregorianska sången och sen har 

musiken ändrats med tiden och blivit influerad av olika länders musikstilar (Lund, Lidman & 

Törnblom (red.), 1983). Sång beskrivs finnas i alla kulturer. Sången användes förr i tiden 

innan man kunde skriva så bra för att komma ihåg texter, eftersom det var lättare att komma 

ihåg texten om den hade en melodi än att bara memorera den (Alexanderson & Junker 

Miranda, 2003). 
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3. Metod 
I den här delen kommer jag att beskriva hur jag gjort när jag planerat och genomfört min 

studie.  

3.1 Metodval 

Jag har valt att göra intervjuer med pedagoger på olika förskolor för att få reda på hur 

pedagogerna arbetar med musik och om de arbetar medvetet med att musiktexterna innehåller 

matematik.  

 

Jag har även gjort analyser av de, enligt pedagogerna, tre vanligaste sångtexterna på 

avdelningarna där jag genomförde intervjuerna. Detta gjorde jag för att få syn på vilka 

matematiska begrepp som texterna innehåller. 

 

Jag använder mig av både det som Trost (2010) beskriver som kvalitativa och kvantitativa 

metoder. De flesta frågor i min frågeställning ger en kvalitativ bild av hur de arbetar med 

sångtexter och matematik på förskolan, men om man enligt Trost ställer frågor som ”Hur 

mycket” menar han att det då tillhör en kvantitativ intervju. Jag frågade i min intervju hur 

mycket de sjunger under en dag på deras avdelningar. Trost beskriver det ungefär som att om 

det är siffror inblandat i svaret eller om det kan tolkas i en mängd är det kvantitativt. Men 

trots detta anser jag att min intervju är kvalitativ och tänker även beskriva resultatet i en 

kvalitativ form. När jag gjort analyserna har jag inte utgått från någon speciell metod om hur 

man gör analyser av sångtexter. Därför har jag valt att analysera texterna utifrån de kategorier 

som jag funnit i litteraturen. 

3.2 Planering 

Inför intervjuerna planerade jag hur många jag skulle göra och kom fram till att jag ville göra 

tre. Jag funderade ut vilken frågeställning som jag skulle ha vid intervjun. Jag valde att 

försöka rikta mina intervjufrågor så att intervjuerna skulle bli i stil med det som Lantz (2007) 

beskriver som ”Den riktat öppna” (s, 33) intervjuformen. Det innebär, som jag förstått det, att 

man inte styr personen alltför mycket utan låter personen man intervjuar berätta hur den 

upplever, vilket leder till att man kan få ganska olika svar från de olika intervjupersonerna.   

Jag planerade även att jag skulle be personalen plocka fram tre av de vanligaste sångerna som 

de sjunger på deras avdelning. Dessa texter skulle jag sedan analysera och se om de innehöll 
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någon matematik. Jag ville se vilka kategorier av matematiken de innehöll utifrån den 

litteraturen jag hittat om ämnet.  

 

Inför intervjuerna planerade jag genom att skriva ett brev till pedagogerna som skickades till 

dem via mail (Bilaga 1) i samband med att jag ringde och bestämde tid med dem för 

intervjuerna. Inför intervjuerna funderade jag också på vilket sätt som intervjun skulle 

dokumenteras och kom fram till att om det var möjligt ville jag använda ljudupptagning. 

Anledningen till att jag ville spela in var att då kunde jag få fokusera mer på vad pedagogen 

hade att berätta. Ska man skriva hela tiden blir det avbrott eftersom det är svårt att skriva lika 

fort som någon pratar. Genom att spela in fick kommunikationen bättre flyt och det blev 

lättare att ställa följdfrågor. 

3.3 Urval 

Jag ville att intervjuerna skulle äga rum på olika förskolor i tre olika rektorsområden inom 

samma kommun. Jag valde att vara på avdelningar som jag inte hade tidigare anknytning till 

men trots detta så kände jag igen två av pedagogerna, men hur de arbetade hade jag ingen 

förkunskap om. I valet av vilka texter som skulle bli analyserade valde jag att fråga 

personalen om vilka som var deras tre vanligaste. Jag tyckte att nio sångtexter var lagom att 

analysera i denna studie eftersom tiden var begränsad. 

3.4 Genomförande 

Jag började med att höra av mig till rektorerna, på respektive skolområde som jag tänkte göra 

intervjuerna på, via telefon och mail. När jag fått klartecken från dem kontaktade jag 

förskoleavdelningarna via telefon och frågade om jag fick komma på intervju till dem. Om de 

svarade att de ville vara med skickade jag ett mail (Bilaga 1) till dem med intervjufrågorna 

och lite information för att de skulle få lite tid att förbereda sig inför intervjun om de ville. 

Anledningen till att jag valde att skicka ut intervjufrågorna innan var att jag ville att de skulle 

få tid att tänka igenom hur det ser ut på deras avdelning när det gäller deras vanligaste 

sångtexter. När jag ringde bestämde vi vilken dag och tid intervjuerna skulle göras.  

 

När intervjutillfällena kom satte vi oss i köket på avdelningarna eftersom det var svårt för 

pedagogerna att gå ifrån avdelningen utom på en avdelning där vi hade möjlighet att gå och 

sätta oss i ett annat rum. De fick fylla i lappen (Bilaga 2) och välja om de tyckte att det var 

okej att jag spelade in intervjun eller om jag skulle anteckna. På alla tre intervjuerna tyckte de 
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att det var okej att jag använde inspelning och fyllde i lappen. På en av avdelningarna fick jag 

en lapp med sångtexter som jag bad om i brevet (Bilaga 1) men på de andra avdelningarna 

berättade de muntligt vilka som var deras vanligaste sånger. Intervjuerna tog mellan fem och 

femton minuter att genomföra. Från början var det meningen att det skulle vara enskilda 

intervjuer med bara en pedagog. Två av intervjuerna övergick nästan till gruppintervjuer 

eftersom det även var andra pedagoger som bidrog till intervjumaterialet. Hur mycket det 

påverkade att det var fler med vet jag inte och om personen i så fall påverkades positivt eller 

negativt. Men jag tror att det gjorde att de kunde hjälpa till så att det kom fram mer om hur de 

arbetar på avdelningarna. Alla tre pedagoger som i huvudsak blev intervjuade är kvinnliga 

förskollärare. De som blev intervjuade är avidentifierade men för att göra det lättare att förstå 

vem som sagt vad så tänker jag ge dem påhittade namn. De fiktiva namnen är Anna, Lotta och 

Vera och det var de som i huvudsak blev intervjuade. Eftersom det i både Annas och Lottas 

intervjuer även var med andra pedagoger som också bidrog till intervjuernas innehåll kommer 

de också att få påhittade namn. Även avdelningarnas namn är påhittade.  

 

Den första intervjun gjordes med Anna och övrig personal på avdelningen Myrsloken. Det är 

en åldersblandad avdelning och intervjun skedde i köket på avdelningen med barn i rummet 

under förmiddagen. Den andra intervjun gjordes med Lotta och en pedagog till närvarande på 

avdelningen Paljetten, som är en avdelning för yngre barn. Intervjun ägde rum i köket på 

avdelningen även här med några barn närvarande i rummet på eftermiddagen. Den tredje 

intervjun gjordes med Vera på avdelningen Daggdroppen. Det är en avdelning för äldre barn 

och intervjun ägde rum i ett avskilt rum på förskolan under förmiddagen. Var och när 

intervjuerna ägde rum fick personalen bestämma, på den plats och tid det passade dem bäst.  

 

3.5 Bearbetning och analys 

De tre intervjuerna som jag spelade in började jag med att överföra från telefonen, som jag 

använde en inspelningsfunktion på, till datorn. Därefter lyssnade jag på materialet och skrev 

ner så ordagrant jag kunde vad intervjupersonerna sa i intervjun. På några var det lite svårt 

eftersom det är lite ljud och sorl i bakgrunden. När detta var genomfört försökte jag plocka ut 

de svar jag fått på frågorna som jag haft i intervjuerna och för att det skulle bli mer 

lättöverskådligt vad som sagts och sparade dem i ytterligare ett dokument.  
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Vid analysen av sångtexterna började jag med att gå igenom sångerna från den avdelning jag 

fått texterna ett papper ifrån. Då letade jag efter matematiska begrepp och började stryka 

under det som enligt litteraturen tillhör matematiken. Jag försökte hitta begrepp från alla de 

kategoriska indelningarna i litteraturen. När jag gjorde analyserna av de andra texterna 

började jag leta efter sångerna som de andra avdelningarna berättat är deras vanligaste på 

internet. När jag hittat dem eller alternativ till sångtexter så skrev jag ner dem och började 

även här leta igenom och stryka under det som är matematiska begrepp i sångerna. När jag 

strukit under i alla texter så försökte jag sammanställa vilken matematik texterna innehöll och 

se om det är någon kategori som finns med ofta och om det är någon som inte finns med.  

3.6 Etiska överväganden 

När jag skulle göra mina intervjuer så frågade jag rektorerna via mail och telefon om det var 

okej att jag intervjuade deras personal. När jag fått muntligt svar och från en rektor även 

skriftligt godkännande via mail, började jag höra av mig till de olika avdelningarna inom 

rektorsområdena. Enligt samtyckeskravet i de forsningsetiska principerna som är ett av de 

fyra huvudkraven (Vetenskapsrådet, 2002) ska man fråga de berörda om samtycke till att man 

gör intervjuer. Därför ville jag höra med rektorerna först innan jag frågade personalen, trots 

att det är pedagogerna som bestämmer att de vill vara med eller inte. När jag fått kontakt med 

pedagogerna och de var villiga att delta i intervjuerna skickade jag ett mail (Bilaga 1) till dem. 

I mailet till pedagogerna informerade jag dem om att det är frivilligt att delta. Detta ska man 

göra enligt informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Jag informerade om att de kommer 

vara anonyma vilket man ska göra för att visa på konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 

2002). Enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) så ska man informera de som 

intervjuas att intervjuerna endast kommer användas till detta arbete. Därför skrev jag att de 

fick fundera på om jag fick spela in intervjuerna och informerade även att inspelningarna 

kommer att raderas när jag fått uppgiften godkänd. Vid intervjuerna visade jag även 

pedagogerna på syftet med mitt arbete så att de skulle få reda på varför jag gjorde min intervju 

med dem.  
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4. Resultat 
Den här delen kommer att handla om vad jag fått fram genom min studie i mina intervjuer 

och analyser. För att det ska vara lättare att följa med i mina analyser av sångerna så finns 

texterna med i arbetet längst bak (Bilaga 3). I citaten som finns med i intervjuerna har jag 

använt mig av symbolen () som står för att jag lägger in något litet ord mellan samt … som 

innebär att det blev en kort paus mellan. Jag har använt mig av samma symboler till citaten i 

alla tre intervjuerna. 

  

4.1 Intervju på avdelningen Myrsloken (den 2012-11-23) 

Anna berättar för mig att på deras avdelning sjunger de vid två bestämda tillfällen varje dag. 

Hon berättar att de sjunger vid morgonsamlingen och innan lunch. Lisa som är Annas kollega 

lägger till att hon brukar sjunga med barnen vid rutinsituationerna som påklädning och 

blöjbyte också. Pedagogerna sjunger även om barnen vill och det kan ske när som helst under 

dagen. Anna berättar att:  
 

Ibland har vi även, just det på fredagar och sånt kan man ju ha em … eh sätta på en skiva och ha 

dans. () Med barna () så att det blir som motorikträning också () mm. 

 

När de har sång och dans på avdelningen så brukar det vara rörelsedanser och rörelsesånger. 

Anna anser att anledningen till att de sjunger är att det är roligt och hon säger att när man har 

roligt glömmer man bort att man lär. Hon berättar att man tränar språket, rytmen, matematik 

och samhörighet i gruppen. Anna och hennes kollegor tror att barnen utvecklar språket, 

rösten, rytmen, glädjen, och beroende på vad sångerna handlar om får barnen kunskaper 

därefter. De berättade även att man kan sjunga in exempelvis räkneramsorna. Anna anser att 

matematik innefattar rabbelräkning, ordningstal, begrepp som framför och bakom. Hon 

berättar även att hon tycker form och färg ingår i begreppet. Anna och kollegorna beskriver 

att när de sjunger med barnen på avdelningen använder de sig ibland av sångpåsar och 

sångkort. De använder sig ofta av rörelser när de sjunger. Ofta när de sjunger så försöker de 

hitta låtar som passar till det tema de arbetar med på avdelningen. Anna och hennes kollegor 

berättar att deras tre vanligaste sånger är: En godmorgonsång, Matsången Nu kommer maten 

på faten och traditionella sånger. Krokodilen i bilen och Hajarna är också populära. Just nu 

sjunger de mycket julsånger på avdelningen. När pedagogerna ska välja sånger till 

avdelningen så letar de på internet, i böcker och ibland hittar de på egna sånger tillsammans 

med barnen.  
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4.2 Intervju på avdelningen Paljetten (den 2012-11-26) 

Lotta berättar att på avdelningen Paljetten sjunger de mycket, både spontant och inplanerat, 

enligt henne tycker inte barnen bara om att sjunga utan även att lyssna på musik. Lotta talar 

om att barnen ofta går och gnolar på olika sånger som man brukar sjunga på avdelningen. På 

fredagar har de utbyte med grannavdelningen. Varannan vecka är det Paljetten som håller i 

aktiviteten, som oftast består av musik och varannan är det den andra avdelningen. Det blir 

oftast mest musik med de yngre barnen upplever Lotta. På Paljetten berättar Lotta och hennes 

kollega att de sjunger för att barnen tycker om att sjunga, man kan sjunga om vad barnen gör, 

det skapar glädje. Ibland hittar de på egna sånger på avdelningen och sjunger om vad barnen 

gör, det tycker barnen är roligt enligt Lotta. Hon tror att barnen får kunskaper om satsmelodi 

och språket. Lotta sa att: ”De lär sig på ett helt annat sätt, ett roligare sätt än te å läsa upp och 

ner för dom.” Hon berättar att det kanske är viktigare att koppla sångerna till bilder och 

symboler på en yngreavdelning än en äldre. Hon berättar att de kan lära sig ord genom sången 

om man har en bild eller en sak exempelvis ett djur med när man sjunger. Lotta sa: 

 
Och det är ju ganska roligt för man använder mycket matematik hela dagen fast man inte tänker 

på det. () Som man kanske borde göra. Man tycker att mycket inte är matematik men det är det 

() så att ja … de får i sig mycket.  
 

Begreppet matematik innehåller rumsuppfattning eller lägesord, antal exempelvis En elefant 

balanserade och Bockarna Bruse och begreppen tjock och fet, tror Lotta. När de sjunger med 

barnen på avdelningen använder de, sångkort, flano, någon gång gitarr och ibland en 

instrumentlåda med ägg-maracas men Lotta berättar att den tyvärr inte blir framtagen så ofta. 

Lotta berättar att deras tre vanligaste sånger just nu är: Julsånger, Pippi Långstrump och 

Bamse (deras signaturmelodier). Hon säger att Hjulen på bussen och Björnen sover är också 

populära. (Men ifrån den här avdelningen fick jag ett papper med sångtexter på. Så det är 

sångerna på pappret jag analyserat.) På Paljetten berättar Lotta att de letar ut de sånger man 

vill ha och så har de sångkort som de använder ibland när de ska sjunga. 

 

4.3 Intervju på avdelningen Daggdroppen (den 2012-11-29) 

Vera talar om för mig att på avdelningen sjunger de på samlingen varje dag. Då sjunger de 

alltid en börjarsång och en avslutningssång. Hon säger att de ofta brukar sjunga någon mer 

sång under samlingen också, men vilken sång de sjunger varierar. Vera berättar att de har en 
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handtvättningssång som de sjunger när de tvättar händerna. Hon beskriver att barnen ibland 

sjunger spontant eller önskar någon sång som de ska sjunga också. Anledningen till att de 

sjunger berättar Vera kan exempelvis vara att något barn önskar en sång och så sjunger de 

den. De gör det också för att det är roligt, man tränar språket, samhörigheten, det kan vara en 

berättelse, man kan lära sig att komma ihåg texten, att man får använda rörelser och för att det 

är skönt. Vera tror att barnen lär sig nya ord genom sång, de ökar sin ordförståelse, lär sig om 

samhället, matte och begrepp som över och under. Vera berättar att begreppet matematik 

enligt henne är exempelvis sången Tio små indianer där man räknar upp, en och två och tre, 

och hon beskriver att det finns i många sånger som exempelvis Trollmor. Vera berättar att de 

oftast bara brukar sjunga på avdelningen. De tre vanligaste sångerna på Daggdroppen är enligt 

Vera: börja sången, tvätta händerna och avslutningssången. Vera berättar att: 

 
Och vi kan till och med göra så att vi kan ta en sång och göra om för att lägga in just det vi håller 

på att prata om.  
 

Hon berättar att de oftast letar sånger till det temat de har och ibland så hittar de på egna 

sånger. 

4.4 Analyser av sångtexterna 

De sångtexterna jag har analyserat (Bilaga 3) från avdelningarna är: 

Från Myrsloken: Krokodilen i bilen, God morgon säger alla och Nu kommer maten på faten. 

Från Paljetten fick jag ett papper med sångerna: Kalle Anka satt på en planka, Blinka lilla 

stjärna, Här ligger vår lilla fru katt, Krokodilen i bilen och Hoppe hoppe hare. Från 

Daggdroppen: God morgon säger alla, Tvätta händerna och Hej då säger alla. 

 

Från Paljetten analyserar jag de sånger som stod på lappen jag fick, men de övriga sångerna 

försökte jag hitta på Internet. Detta innebär att det inte är helt säkert att det är samma sånger 

som de sjunger på avdelningarna men förhoppningsvis liknande. Jag fick även leta efter de 

sånger som stod på pappret på Internet samt i böcker och lade hänvisningar dem i Bilaga 3. I 

analyserna försöker jag här plocka ut de matematiska begreppen som jag hittat i litteraturen 

och i diskussionen tar jag upp mina reflektioner kring dem.  

 

I texten till Krokodilen i bilen (Rygert, 2007) så mötte jag ordet nyss vilket jag anser vara en 

omformulering av begreppet en stund sen och räknas enligt mig som ett tidsbegrepp trots att 
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det inte fanns med i litteraturen. De har med begreppet rund som både Persson (2006) och 

Solem och Reikerås (2004) tog upp i det kapitlet som jag kallar form. Vikt och 

längdbegreppen lång och trång finns med i texten samt begreppen på och bak som tillhör 

kapitlet om rumsuppfattning. Den innehåller även ordet litet som är ungefär som begreppet 

liten och tillhör kategorin vikt och längd. I både vikt och längdkapitlet samt i det om 

rumsuppfattning är det Solem och Reikerås (2004) som lyfter begreppen.  

 

I God morgon säger alla har de med två tidsbegrepp både morgon och en ny dag. Börjat är ett 

ord som finns med i texten och i litteraturen finns orden i början och tillhör rumsuppfattning 

(Solem & Reikerås, 2004 besktiver begreppen). 

 

 Hej då säger alla innehåller rumsuppfattningsbegreppet ut och slut. Det står till slut i 

kategorin rumsuppfattning i litteraturen men jag antar att ordet slut också tillhör den. Jag 

skulle även kunna tänka mig att ordet slut skulle kunna handla om tid i detta sammanhang. I 

dessa båda kapitlen är det Solem och Reikerås (2004) som talar om begreppen.  

 

Kalle Anka satt på en planka innehåller det matematiska rumsbegreppet på samt vikt och 

längdbegreppet stor (begreppen skriver Solem & Reikerås, 2004). 

 

Blinka lilla stjärna har begreppet lilla i sig flera gånger och lilla tolkar jag som begreppet 

liten vilket i sin tur är ett vikt och längd begrepp (Solem & Reikerås, 2004 besktiver 

begreppen). 

 

I Hoppe hoppe hare har de med rumsbegreppen på, fram, i och bakom (begreppen skriver 

Solem & Reikerås, 2004). 

 

Här kommer maten på faten innehåller ordet lilla som jag även här tolkar som begreppet liten 

och då tillhör kategorin vikt och längd. Den har med begreppet på som tillhör 

rumsuppfattningen. Mitt på dagen står det i texten och det uppfattar jag som tid (Solem & 

Reikerås, 2004 beskriver begreppen i kategorierna). 

  

I Tvätta händer sången! har de med ordet liten två gånger vilket tillhör kategorin vikt och 

längd. Den innehåller rumsbegreppen ovanpå, mellan och i samt räkneordet två. (Solem & 

Reikerås, 2004 beskriver begreppen jag hämtat från kategorierna).  
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Vår lilla fru katt innehåller också ordet lilla som tillhör vikt och längd platt är också ett ord 

som jag skulle vilja tillägga i samma kategori eftersom det också handlar om tjocklek något 

som flera ord under kategorin tillhör enligt litteraturen. Texten har med räkneordet sex och 

ordet små vilket jag också skulle tolka som ordet liten som tillhör vikt och längd. (Solem & 

Reikerås, 2004 beskriver begreppen jag hämtat från kategorierna). 
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5. Avslutande diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Orsaken till att jag valde att göra intervjuer och analyser var för att jag skulle kunna ta reda på 

vilken kunskap som pedagogerna tror att sångtexterna förmedlar och hur mycket man 

använder sig av det. Dessutom ville jag försöka att få reda på vilken sorts matematik som 

barnen möter i förskolan i sångtexter. Genom att jag gjorde intervjuerna fick jag fram en bild 

av hur pedagoger arbetar med det och hur mycket. Det skulle nog behöva göras en mycket 

mer omfattande studie för att få syn på hur pedagoger arbetar med det generellt och mer 

ingående för att få en större inblick i hur de använder sig av sång och musik kopplat till 

matematik i förskolan. Hade jag analyserat fler sångtexter skulle jag även kunnat få en 

bredare bild av vilken matematik barnen möter i sångerna. Jag tyckte att intervjuerna och 

analyserna gick ganska bra och det var skönt att jag fick spela in pedagogerna i intervjuerna 

eftersom det gjorde att jag kunde fokusera mer på det som de berättade. Genom att jag fick 

spela in gjorde det att jag kunde ställa lämpliga följdfrågor. Trots detta hade jag kunnat 

precisera mina följdfrågor ytterligare och på så sätt kanske kunnat få mer kunskaper om hur 

de arbetar. Jag har tänkt på att jag skulle ha intervjuat pedagogerna vid två tillfällen. Hade jag 

gjort det så hade jag hunnit reflektera mer över deras svar och kanske kunnat ställa vidare 

frågor på det de berättat. Jag märkte att det var svårt att få tag i avdelningar som hade tid att 

ställa upp eftersom det nästan är jul och det är mycket som ska hinnas med och trots detta 

försökte jag vara ute i god tid. 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Intervjuerna 

På alla avdelningar där jag gjort mina intervjuer sjunger de varje dag både inplanerat och 

spontant. På både Myrsloken och Daggdroppen talade de om att de sjunger vid samlingen. På 

Paljetten och Myrsloken har de lite extra musikaktiviteter på fredagar. Alla pedagogerna var 

överens om att man sjunger för att det är roligt. I lärplanen för förskolan står det att: 

 
I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation 

och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. (Skolverket, 

2010, s6) 
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Anna på Myrsloken sa att när man har roligt så glömmer man bort att man lär. Vesterlund 

(2003) menar också att man lär sig saker när man har roligt.  

 

På Myrsloken och Daggdroppen talar de om att man utvecklar språket genom att man sjunger 

och de berättar redan där lite om vad de tycker man lär genom att sjunga. När jag frågade om 

vad pedagogerna tror att barnen får för kunskaper av att sjunga så var de på alla avdelningarna 

överens om att man utvecklar språket och matematiken. Jag tycker att det var intressant att 

alla tog upp språket först när de beskrev vad man lär sig. Jag vet däremot inte om det var en 

slump att de tog upp det först eller om det innebär att språket har en större betydelse än 

matematiken i sången. 

 

Lotta på Paljetten tog upp att man använder sig av mycket matematik som man kanske inte är 

medveten om, vilket jag tycker är en väldigt intressant synpunkt, eftersom Solem och 

Reikerås (2004) i litteraturen talar om att barnen möter matematiken i sin vardag varje dag. 

Jag tolkar det som att barnen skulle möta den även om vi pedagoger inte skulle lyfta upp det 

matematiska som det står i vårt uppdrag att vi ska göra. Trots att de beskriver det lite olika 

anser alla pedagogerna att räkneorden ett, två, tre, fyra och så vidare, tillhör kategorin 

matematik. Utöver detta beskriver både Anna och Lotta att lägesord eller rumsuppfattningsord 

som framför och bakom också är en del av matematiken. Vera talar om begreppen över och 

under, jag vet inte om jag missuppfattade henne men min tolkning var att hon inte kopplade 

det till något matematiskt. Anna tar vidare upp kategorierna form och färg. Björklund (2008) 

har som jag beskrev i litteraturdelen även med kategorin färg och kanske är det någonting 

liknande som Anna menar, tyvärr ställde jag ingen följdfråga om det vilket jag skulle ha 

behövt för att få klarhet. Lotta tar upp begreppen tjock och fet, eftersom det fanns med i 

texten till Bockarna Bruse samt sången Krokodilen i bilen (Rygert, 2007). Solem och 

Reikerås (2004) har, som jag beskrivit tidigare i litteraturen, med olika vikt och längdbegrepp 

som har med stor och smal att göra trots att de inte tar upp just de begreppen. 

 

På Myrsloken och Daggdroppen talar pedagogerna om att man får känna samhörighet i 

gruppen genom att sjunga. Eftersom de båda avdelningarna beskriver att de sjunger på 

samlingen blir sången något man gör tillsammans och som alla får vara med på. På Myrsloken 

berättar Anna om att man genom att sjunga utvecklar rösten och rytmen. Lotta berättade om 

att man lär sig satsmelodi genom att sjunga och jag tror att det både Anna och Lotta tar upp är 

viktigt för språkets uppbyggnad. Att rytmen och ljuden är viktiga för barns språkutveckling är 
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något som Vesterlund (2003) lyfter i litteraturen. Vera på avdelningen Daggdroppen talade 

om för mig att de kan lära sig om samhället och för att kunna få svar på vad hon egentligen 

menade med samhället så hade jag behövt ställa en följdfråga om det. Som jag tolkade henne 

menade hon att i texterna kan det handla om saker som händer i samhället. Vera berättade att 

man kan lära sig att komma ihåg texten genom att sjunga. Det tyckte jag var spännande 

eftersom jag hittade litteratur i den historiska bakgrunden om att man förr i tiden, innan man 

kunde skriva ner historier, använde sånger för att man lättare kunde memorera texten när den 

fick en melodi (Alexanderson & Junker Miranda, 2003). 

  

På alla avdelningarna hittar de på egna sånger eller gör om dem så att de passar in i 

verksamheten. Detta tycker jag låter mycket klokt eftersom man då kan se till att man får med 

precis det man vill i sången detta är något som även Devold (2010) tar upp i litteraturen. Anna 

beskriver att de gör om dem med barnen och Vera berättar att de gör om dem. Jag vet inte 

vilka de är, som Vera beskriver, de kan vara antingen personalen eller med barngruppen. 

Lotta sa att man kan hitta på en sång som blir som en berättelse om vad barnen gör och då tror 

jag hon syftade på att det är någon av pedagogerna som gör om den. Detta är något som jag 

nog tänker ta med mig ut i verksamheten och att man kan göra om låtar själv eller med 

barnen.  

5.2.2 Analyserna 

Enligt resultatet av min studie så har jag hittat begrepp från kategorierna, rumsuppfattning, 

tid, vikt och längd, form och räkneord i de texter som jag analyserat. Men jag har märkt att 

man kan analysera på flera olika sätt och utifrån många perspektiv. Jag skulle ha kunnat titta 

på helheten av texterna och sett om budskapet i texten varit matematiskt. Nu har jag endast 

tittat på vilka begrepp som tagits upp i texterna och vilka kategorier de tillhör. Detta innebär 

att jag kanske skulle kunnat få syn på att några av texterna i sin helhet bygger på en hel del 

upprepning och mönster som också var en del i den matematiska litteraturdelen som jag hade 

med. Som jag skrev i metodreflektionen skulle kategorierna nog även sett annorlunda ut 

beroende på vilka låtar som blev analyserade. Jag tycker att det var intressant att i de nio 

sångtexterna som blev analyserade så innehöll alla texterna någon kategori av matematik som 

jag hittat i litteraturen. De kategorier som inte blev hittade var sortering och klassificering, 

mönster och de fyra räknesätten. Jag upptäckte hur många ord som tillhör de olika 

kategorierna när jag analyserade och att de som jag fått med i litteraturen bara är en bråkdel 

av de ord som finns. Ordet nyss är ett av orden som jag hittade i texten Krokodilen i bilen 
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(Rygert, 2007) och det fanns inte med bland begreppen i litteraturen men det liknade ett annat 

därför ansåg jag ändå att det tillhör matematiken.  

5.3 Slutsatser  

Alla de tre pedagogerna som deltog i intervjuerna var medvetna om att sångtexterna innehöll 

matematik av något slag. Vad de ansåg tillhöra matematik var dock lite olika. Det var 

intressant att få höra vad de ansåg tillhöra ämnet matematik och få läsa mer om hur mycket 

matematik det egentligen finns. Jag hade inte förväntat mig att pedagogerna skulle vara så 

medvetna som de var om matematiken i musiken, men däremot fick jag upp ögonen för att det 

språkliga kanske ändå anses vara viktigare i musiken än matematiken. Det kunde vara 

intressant att ta reda på varför det anses vara så. Jag fick även reda på att i förskolorna 

använder man sig av sång och musik vid några tillfällen varje dag. Vilken sorts matematiska 

begrepp barnen möter i sångtexter i förskolan är en fråga som jag enligt mig själv inte riktigt 

fått svar på eftersom det beror på hur man kategoriserar det. Men enligt min uppfattning av 

författarnas kategoriska indelningar och mina tolkningar av texterna som analyserats, anser 

jag att de flesta kategorierna kan förekomma beroende på vilka texter man analyserar. Skulle 

jag haft ett annat urval av texter kanske jag skulle kunnat få fram ett helt annat resultat 

eftersom alla låtar som jag analyserade innehöll matematik. 

 

I den tidigare forskningen tog de i båda artiklarna (Pramling Samuelsson m.fl. 2009; 

Lindekvist 2004) upp hur viktigt pedagogernas kunnande inom de olika ämnena är och att det 

spelar stor roll för vilka kunskaper barnen får. De ansåg även att pedagogernas syn och 

inställning påverkar. Jag tror också att man påverkar genom sitt sätt att vara. Om jag tycker att 

något är roligt och intressant tror jag att det är lättare att fånga barnens intresse och inspirera 

dem. 

   

I sångtexterna som blev analyserade hittade jag kategorierna: rumsuppfattning, tid, vikt och 

längd, form och räkneord. De kunskaper som pedagogerna tror att barnen lär sig genom sång 

och musiktexterna på avdelningarna är: man tränar språket, rösten, satsmelodi, barnen lär sig 

nya ord genom sång, ökar sin ordförståelse. De anser också att: det kan vara som en 

berättelse, man kan lära sig att komma ihåg texten, lär sig om samhället, rytmen, motorik, 

matematik, begrepp och samhörighet i gruppen, och beroende på vad sångerna handlar om får 

de kunskaper därefter. Avdelningarna använder sig av musik och sång flera gånger dagligen 

både inplanerat och spontant. Jag har lärt mig många saker under mitt examensarbete och jag 
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har förstått att det finns matematik här och där i musiken men det är viktigt att även 

synliggöra att många sångtexter handlar om både matematik och språkutveckling och att de 

kan främja lärandet på många olika sätt! 

 

5.4 Fortsatt forskning  

Jag har reflekterat över hur jag kunde ha gjort saker annorlunda i min studie. Genom att göra 

en studie av en större mängd texter och analysera dem, eller göra fler och mer omfattande 

intervjuer kunde det ge en bredare kunskap om området jag arbetat kring. Jag har tittat på 

matematiken i sångtexter från ett perspektiv men det finns många andra sätt man skulle ha 

kunnat studera dem på. Något annat som också kunde vara intressant kunde vara att höra hur 

sångförfattarna tänkt. Det skulle vara spännande att ta reda på vad de anser att barnen kan lära 

sig av deras sångtexter och om lärandet är någonting som de tänker på. Jag har förstått att i 

musiken finns det mycket mer matematik än bara i texterna. Det finns exempelvis i toner och 

rytmer med mera. Detta är något som kunde studeras vidare, vad de ger barnen i förskolan för 

kunskaper och om det påverkar vad de lär. Det kunde vara intressant att höra hur pedagogerna 

arbetar med det och hur medvetna de är om det.  
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7. Bilaga 1 (Brev till pedagogerna) 

 

Hej! 

Jag heter Johanna Bergqvist och jag går min sista termin på förskollärarutbildningen. Jag 

skriver mitt examensarbete just nu och tänkte intervjua några pedagoger om hur de använder 

sig av musik och sångtexter i förskolan med fokus på matematik. Därför undrar jag om det 

går bra att jag skulle kunna få intervjua någon av er pedagoger på er avdelning om hur ni 

använder er av sång och musik?  

 

De intervjufrågor som jag tänkt ställa är: 

• Hur mycket sjunger ni ungefär under en dag? 

• Är sång och musik hos er en förutbestämd inplanerad aktivitet eller spontan aktivitet eller 

både och? 

• Varför sjunger ni på förskolan?  

• Vilka kunskaper får barnen av att sjunga tror du?  

• Innehåller sångerna matematik?  

• Hur väljer ni sånger på er avdelning? 

• Vilka är de tre sångerna som ni sjunger mest här på förskoleavdelningen? 

 

Till intervjutillfället skulle jag vilja att ni på avdelningen plockar fram de tre vanligaste 

sångtexterna som ni använder i er verksamhet. Anledningen till detta är att jag har tänkt 

analysera dem i mitt examensarbete.  

   Att vara med i intervjun är självfallet frivilligt. Förskolan och pedagogen som deltar i 

intervjun kommer vara anonyma och stå under andra påhittade namn. 

   Jag ber er även att fundera på om ni tycker att det skulle vara okej att jag spelar in intervjun. 

(något som bara kommer användas under mitt examensarbete och när det är godkänt så 

raderar jag ljudupptagningen.) 

 

Vid eventuella funderingar når ni mig på xxx-xxx xx xx 

Med vänlig hälsning Johanna Bergqvist 
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8. Bilaga 2 
 

Inför intervju 

 

     

    Jag samtycker till att bli intervjuad och att detta material används till Johanna Bergqvists 

examensarbete.     

 

 

 

    Jag godkänner att Johanna Bergqvist spelar in och använder sig av inspelningsmaterialet till 

sitt examensarbete (men raderar det när arbetet är godkänt). 

 

  

 

Underskrift________________________    
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9. Bilaga 3 
Sångtexter som analyserats: 
 

Vår lilla fru katt 

Här ligger vår lilla fru katt 

och magen är alldeles platt 

För hon har just fått sex små barn 

(snutt, snutt, snutt, snutt) 

som snuttar hela dan 

Här ligger vår lilla fru katt 

och magen är alldeles platt 

För hon har just fått sex små barn 

(snark, puh, snark, puh) 

som sover hela dan 

 

Texten till Vår lilla fru katt är hämtad (den 2012, 17 december) från:   

   http://hem.passagen.se/lijo99/barnvisor1.htm Källa och publicerings år hittade jag inte.  

 

Tvätta händer sången!  

(Mel: .Blinka lilla stjärna) 

Tvätta tvätta liten hand bort med smuts och bort med sand!! 

Mellan, i och ovanpå gnugga tummen båda två!! 

Tvätta tvätta liten hand bort med smuts och bort med sand!! 

 

Pilhede, M. Tvätta händer sången! [Blogginlägg] hämtad (den 2012, 15 december) från:   

   http://dagmammans.blogspot.se/2011/04/lank-mel.html 

 

Här kommer maten på faten (Den här låten har inget givet namn på hemsidan men för att man 

ska förstå vilken jag menar har jag valt att ta den första raden i sången som rubrik) 

 

Här kommer maten på faten 

För lilla magen mitt på dagen 

Vi maten gillar både tjej och killar 

Och vi blir så mätta så 
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Texten till Här kommer maten på faten (2012, 15 December) är hämtad från:   

   http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=53898 och sidan tillhör Skellefteå kommun. 

 

 

God morgon säger alla (På hemsidan står inte vad den heter men jag tog första raden i början 

på sången så man vet vilken jag menar när jag hänvisar) 

 

God morgon säger alla 

God morgon säger jag 

En ny dag har nu börjat  

och vi ska ha det bra 

 

Skellefteå kommun. God morgon säger alla. Hämtad (den 2012, 15  

   December) från: http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=53898  

 

Hej då säger alla (På hemsidan står inte vad den heter men jag tog första raden i början på 

sången så man vet vilken jag menar när jag hänvisar) 

 

Hej då säger alla 

och hej då säger jag 

Samlingen är slut nu  

och alla vill gå ut 

 

Skellefteå kommun. Hej då säger alla. Hämtad (den 2012, 15 December) från:  

   http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=53898  

 

Blinka lilla stjärna 

Blinka lilla stjärna där, 

hur jag undrar var du är. 

Fjärran lockar du min syn, 

lik en diamant i skyn 

Blinka lilla stjärna där 

hur jag undrar var du är 
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Förskolan Minichipsen. Blinka lilla stjärna. Hämtad (den 2012, 15 december) från: 

http://minichipsen.com/w/om/barnvisor  

 

Hoppe hoppe hare 

Hoppe Hare 

Hoppe, hoppe hare, 

satt och mumsa bär. 

Klappa sig på magen, 

det var gott det här. 

Fram smyger räven, 

ville Hoppa ta. 

Men Hoppe hoppe hare, 

han skuttade så bra. 

Hoppa in i skogen, bakom mossig sten. 

Satte sig att vila sina trötta ben. 

Fram flyger ugglan, tyst ifrån sitt bo. 

Stackars Hoppe hare, aldrig får han ro. 

 

Förskolan Minichipsen. Hoppe hoppe hare. Hämtad (den 2012, 15 december) från: 

http://minichipsen.com/w/om/barnvisor  

 

Kalle Anka 

Kalle Anka 

satt på en planka 

ropade så här: 

- Mamma, mamma, 

se så stor jag är. 

Kalle Anka 

satt på en planka 

ropade så här: 

- Pappa, pappa, 

se så stor jag är.  
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Förskolan Minichipsen. Kalle Anka. Hämtad (den 2012, 15 december) från: 

http://minichipsen.com/w/om/barnvisor  

 

Krokodilen i bilen 

Nyss så träffa` jag en krokodil 

som körde runt i en bil. 

Han var så tjock och fet 

och blåste i trumpet, 

men bilen var för trång 

och svansen var för lång, 

så den fick ligga på ett litet flak därbak. (s 160) 

 
Text av Monica Forsberg och musik av Kerstin Andeby-Wanngren  

   Hämtad ur boken: Rygert, G. (red.) (2007). Disney-sångboken de populäraste  

   Disneysångerna. [Danderyd]: Notfabriken. 

 


