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SAMMANFATTNING 

2010 reviderades läroplanen för förskolan. Frågor som berör förändring i förskolans uppdrag 

är alltid intressanta att studera för alla verksamma pedagoger i förskolan, framför allt för att de 

verksamma skall kunna föra verksamheten framåt i önskad riktning.  

Syftet med denna studie är att undersöka förskolelärares intentioner med att ha sångsamling 

som en aktivitet med de yngsta barnen i förskolan och hur sångsamling används som ett 

didaktiskt verktyg i förskolan. Arbetet bygger på ett flertal observationer samt en gruppintervju 

med tre erfarna förskolelärare.  

Resultatet visar på att pedagogernas intentioner är de samma som funnits länge i den 

traditionella förskolan, det vill säga att ge de yngsta barnen trygghet och individuation, men även 

andra intentioner framkom som emotionellt gruppinriktade, emotionellt lärandeinriktade, 

lärandeinriktade, fysiskt inriktade samt skolförberedande.  

Förskolans läroplan ligger till grund för pedagogernas intentioner med att använda 

sångsamling som aktivitet och resultatet visar på hur förskollärarna använder sångsamling som ett 

didaktiskt verktyg genom att vara väl medvetna om deras egna intentioner och gör sångsamlingen 

till ett utvecklande och lärande forum för de yngsta barnen. 

 

Nyckelord: Förskolan, Sångsamling, Läroplan, Trygghet 
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INLEDNING 

Under VFU-perioder har jag som student på lärarprogrammet med inriktning mot 

förskoleåldrarna, ofta stött på sångsamlingar i olika former, mer eller mindre organiserade. Denna 

aktivitet verkar ofta introduceras väldigt tidigt under små barns förskoletid. Sångsamling som 

aktivitet förefaller att vara en tradition som har följt med förskolans verksamhet som ”rutin”, 

men som i ljuset av den reviderade läroplanens (Lpfö98 skolverket, 2010) krav, bör planeras och 

genomföras med didaktiska utgångspunkter om sångsamlingen ska kunna stimulera barnens 

utveckling i riktning mot läroplansmålen. 

Vilka utgångspunkter har då förskollärarna i arbetet med sångsamlingarna? Hur kan dessa 

relateras till läroplanen? Ser pedagogerna överhuvudtaget arbetet med sångsamlingarna som ett 

större forum för barnen att utvecklas i, eller är det endast en trevlig tradition? Detta kommer 

undersökas genom observationer och en gruppintervju med tre erfarna förskollärare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6 

 

BAKGRUND 

Förskolpersonalens undervisningsuppdrag har blivit mer uttalat i förskolans nyligen reviderade 

läroplan (skolverket, 2010). Särskilt har då arbetslagens högskoleutbildade personal, 

förskollärarna, fått ett tydligare pedagogiskt lednings- och utvecklingsansvar. För såväl 

yrkesverksamma som för blivande förskollärare är frågor som berör förändringar och 

förskjutningar i förskolans uppdrag relevanta och intressanta att studera för att verksamheternas 

centrala aktörer – förskollärare, barnskötare och förskolechefer – ska kunna driva utvecklingen 

framåt i önskad riktning. 

Förskolans styrdokument 

Förskolan fick sin första läroplan 1998, Lpfö98. Tidigare hade planer för förskolan fastställts 

av socialstyrelsen, bland annat Pedagogiskt program för förskolan 1987. 1998 flyttades bestämmelserna 

från socialtjänstlagen till skollagen och läroplanen för förskolan började gälla. Programmet och 

Lpfö98 har stora likelser, den största skillnaden är dock att det pedagogiska programmet angav 

allmänna stöd och råd till skillnad från Lpfö 98 som man måste följa, då den är bindande. 

2010 reviderades läroplanen för förskolan. En stor skillnad är att den universitetsutbildade 

förskolläraren har fått ett särkilt ansvar och därmed en tydliggjord roll. Det finns nu en 

uppdelning för vem som ska ansvara för vad, förskolläraren eller arbetslaget.  I den reviderade 

läroplanen har även två helt nya kapitel tillkommit; Uppföljning, utvärdering och utveckling samt 

förskolechefens ansvar. Målen kring språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och 

teknik har även kompletterats och utvecklats.  

I Lpfö98/10 har förskolelärare tydligt ansvar för barnens utveckling och lärande.   

Förskolelärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges 

förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga 

(Lpfö98 skolverket 2010 s.9) 

I läroplanen för förskolan står det ävem att musik och sång ska användas som innehåll och 

metod i förskolan för att främja barns utveckling och lärande.  

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

förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång 

och musik, dans och drama. (Lpfö98 skolverket 2010 s.10) 
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TIDIGARE FORSKNING 

Samling som tradition i förskolan 

Samling i förskoleverksamheten är ett inslag som har funnits länge i svensk förskola. 

Rubinstein Reich (1993) menar i sin doktorsavhandling Samling i förskolan (1993) att det finns tre 

huvudfunktioner för personalen i förskolan när det gäller samlingar.  

För det första ger den struktur och ordning i arbetsdagen, ett avbrott i vardagen. För det andra kan 

den sägas legitimera yrkesrollen i så motto att det syns mycket tydligt att man gör något när man 

leder en samling, detta i kontrast mot den mera osynliga pedagogik som präglar stora delar av 

daghemsdagens vårdande och till synes övervakande uppgifter. För det tredje innebär samling att 

få ta del i ett möte med andra, både markerar en känsla av samhörighet och gemenskap men också 

ett tillfälle att framträda inför andra och få bekräftelse. Viktigt är också att i detta möte skapa en 

god stämning, alla ska ha roligt tillsammans, kunna skämta och skoja med varandra. (Rubinstein 

Reich, 1993 s.235) 

För barnens del menar Rubinstein Reich (1993)  att deltagandet i samlingarna både är en 

begränsning och en tillgång. Framför allt bidrar samlingarna till barnens jag- och 

identitetsutveckling genom till exempel sång och lekmoment. Att sitta på sin plats, och hålla sig 

på den jämte mot de andra barnens platser tydliggör jagets gränser till ickejagets. I samlingen 

tydliggörs även gemenskapen och grupptillhörighet, samtidigt som man ser till varje individ.    

Det Rubinstein Reich (1993) har sett under observationer i delmomentet sång och rörelse 

bland normer och oskrivna regler är att alla bör vara med och sjunga. Om barnet inte vill vara 

med och sjunga ska man inte störa och vara tyst. Detta gäller även rörelser. Vidare framkom det 

att om en vuxen börjar sjunga, betyder det att alla ska sjunga med.  

Rubinstein Reich (1993) menar att sånger och ramsor fyller flera funktioner i samlingarna. 

Framför allt bidrar sångerna till helheten, att man har roligt tillsammans och kan uppleva den 

gemenskap som uppstår i allsång. Även social träning och disciplinering förekommer genom 

sånger och rörelselekar som innehåller mycket av att härma, följa efter och göra som alla andra. 

Oavsett som det är avsiktligt eller inte menar Rubinstein Reich (1993) att många sånger är 

begreppstränande och tränar den språkliga medvetenheten, till exempel genom sånger som 

”Huvud, axlar, knä och tå”. Detta ger även kroppsuppfattning.  

Detta stärks även av Don Lind (red. Fagius, 2007) som menar att kroppen är som ett verktyg 

som behöver tränas och stämmas. Genom att lära känna vår kropp och bli medvetna om våra 

uttryck, kan vi lära oss att nyansera oss och bli ännu tydligare i vår kommunikation.  

Genom de rörelser som man gör till sångerna finns det stora möjligheter att träna saker som 

motorik, koordination, automatisering av rörelser, kroppsuppfattning, kroppkännedom och 

kroppsmedvetenhet, rumkänsla, styrka, flexibilitet, balans, avspänning och reaktionsförmåga. För 
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självförtroendet är det väldigt viktigt att lära känna sin kropp och vara den som styr över 

kroppen. Att kunna behärska kroppen är identitetskapande. (Don Lind, 2007) 

Barn och sång 

Bengt Olof Engström (red. Fagius, 2007) skriver att varje människa behöver sången som en 

uttrycksform. Vare sig om hon eller han förstår det eller inte. Alla känslor finns till uttryck i sång 

och genom sången skapas hela tiden nya känsloupplevelser. Han menar att inte alla kan bli 

duktiga solosångare men att alla kan sjunga tillsammans. I gemenskapen blir man även tryggare i 

sin personlighet vilket även kan leda till att man blir säkrare i livet och kan därmed når bättre 

resultat, t.ex. att det går bättre i skolan.  Jernström & Lindberg (1995) skriver att sången är 

hälsobrinnande genom att barnen få uttrycka sig och sjunga tillsammans med andra. 

Gemenskapen i gruppen växer genom att sjunga tillsammans.  

Engström (red. Fagius, 2007) menar att man tidigt måste låta barnen få sjunga, man måste låta 

de få uppleva glädjen i att sjunga tillsammans och känna att alla kan vara med. Engström (red. 

Fagius, 2007) skriver vidare att för att något så viktigt som sjungande människor ska kunna 

skapas så måste grunden läggas tidigt, med hjälp av glädje och gemenskap. Den gemensamma 

sången är en viktig del att förvalta.   

En viktig del i barnets tidiga utveckling är spontansång, enligt Bjørkvold (2005). Den spontana 

sången ger barnet uttrycksförmåga och tillväxt. Sången kan ske i alla möjliga situationer till alla 

möjliga aktiviteter. Den ger enligt Bjørkvold (2005) puls åt leken, form åt kroppsrörelserna och 

känsla åt rösten.  

Enligt Bjørvold (2005) finns det olika typer av spontansång. Den tidigaste är ”formlös”. Den 

handlar om de första röst- och ljudlekarna, som t.ex. förekommer mellan den vuxne och barnet 

på skötbordet. De andra två varianterna av spontansång är formler och färdigsång. Färdigsång är 

det som låter mest som ett musikaliskt uttryck, en sång man sjunger. Oftast får barnet tidigt möta 

färdigsång när någon av föräldrarna sjunger en traditionell barnsång för barnet. Bjørkvold (2005) 

berättar via ett exempel om hur hans dotter sjöng med föräldrar och vänner redan som mycket 

liten. Dottern märkte tidigt att det var givande att sjunga tillsammans med de vuxna eftersom de 

skapade en stark och varm gemenskap. Sång blev betydande för dottern som mys och kontakt. 

(Bjørkvold, 2005).  

Sundström (red. Fagius, 2007) menar att barnen inte behöver förstå det man sjunger i tidig 

ålder. Barnen känner av stämningen. Sundström skriver att det inte är för intet som musik skrivs i 

olika rytmer och melodiska mönster så som marscher, vaggvisor, klagosånger, danssånger etc. 
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Melodierna kan förmedlas genom rytmerna och stämningarna, utan att barnen behöver förstå 

texten.  

Fagius (2007) menar att när man ska sjunga med barn är det bra om det finns ett inbjudande 

och tryggt rum för sång och sånglekar. Det ska finnas möjlighet till att sitta i ring eller golvyta att 

röra sig på. För att få med barnen under samlingarna krävs det ofta att hela kroppen syns, om 

man då använder ett stort instrument som t.ex. ett piano kan det vara svårt att få med barnen. 

Samtidigt är det inspirerande med instrument, men man bör inte använda det hela tiden. (red. 

Fagius, 2007). Något som Fagius (2007) framhåller även betydelsen av att ha en inledning och en 

avslutning så att barnen känner igen sig från gång till gång. En inledningssång kan bli en 

bekräftelse på att alla är på plats och det är dags att sjunga . En sådan rutin blir en trygghet för 

barnen. När man sjunger med barn behöver man inte vara rädd för att upprepa sångerna, det 

skapar trygghet och förstärker gemenskapen i gruppen genom att alla känner igen sångerna. (red. 

Fagius, 2007) 

Don Lind (red. Fagius, 2007) menar att sång och rörelse under trygga, positiva former är 

mycket betydelsefullt för barns lärande och utveckling. 

Språkutveckling  

Bjorkvold (2005) menar att barnets språkutveckling börjar redan i fosterstadiet via rytm, 

rörelse och ljud. Under sångsamlingar stimuleras barnen via sången att kommunicera med både 

pedagoger och barn. Eriksen Hagtvet (2004) menar att för väldigt små barn bestäms betydelsen 

av ord framför allt av situationen.  

 Från början kopplas ord samman med gester i förhållande till en konkret situation men efter hand 

får orden en mer självständig betydelse. Förståelsen kommer dock fortsättningsvis att vara starkt 

beroende av situationen. (Eriksen Hagtvet, 2004) 

 

Eriksen Hagtvet (2004) skriver att imitation är en del av språkutvecklingen och det verkar som 

barnen lär sig av att imitera om imitationen är på eget initiativ. Om man ser till 

barnspråkforskning från Vygotskjitraditionen pekar de på att barn som upprepar vuxna inom 

egen utvecklingszon spränger ramarna för de begränsningar deras egna språkliga färdigheter 

sätter. (Eriksen Hagtvet, 2004). 

Eriksen Hagtvet (2004) menar även att barn som vistas i miljöer där det kommuniceras och 

talas mycket lär sig fler ord än barn som vistas i miljöer där det talas lite. Takten att lära sig språk 

är även den beroende av hur mycket det pratas runt omkring barnet.  
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En annan språkutvecklande teori är att anknyta till den aktivitet som upptar barnets intresse. 

Barn har lättare för att lära sig substantiv i en situation där barnet uppmärksammar eller leker 

med tinget. (Eriksen Hagtvet, 2004). 
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Teoretiska utgångspunkter 

Här presenteras teoretiska utgångspunkten sociokulturellt perspektiv samt för studien centrala 

begrepp och hur de används just i denna studie. 

 

Sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande 

I ett sociokulturellt perspektiv lär barn i samspel med andra. I en sångsamling blir detta möte 

väldigt påtagligt då pedagoger och barn samspelar under tiden. En av de mest inflytelserika 

forskarna för det sociokulturella perspektivet inom barns lärande och utveckling är Lev Vygotskji 

(Bråten, 1996). Vygotskji menade att barn lär och utvecklas i samspel med andra människor, barn 

som vuxna.  

Social aktivitet förmedlar psykologiska processer. Barn fungerar efterhand självständigt på det sätt 

som de tidigare gjort i samverkan med andra. Först uppträder de psykologiska processernas högre 

former i barnens sociala liv, understödda av de samspel de deltar i. Senare överför barnen detta 

sociala sätt att tänka på till sin egen inre psykologiska värld. (Bråten, 1996, s. 15) 

Vygotskji betonar lek som en grundsten i barns lärande och utveckling. I leken kan barnet 

sträcka sig över sin aktuella nivå och pröva på saker som den inte trodde var möjligt. I detta 

sammanhang pratar Vygotskji om zonen för den närmaste utvecklingen. Här kan man tänka sig två 

nivåer inom barnets utveckling; barnets aktuella utvecklingsnivå som visar på vad ett barn kan 

göra självständigt. Den andra nivån visar på saker som man kan göra tillsammans med en 

vägledande vuxen. Skillnaden mellan dessa nivåer är zonen för den närmaste utvecklingen.  

(Bråten, 1996). I leken kan det som ligger i zonen för den närmaste utvecklingen flyttas över till 

den aktuella utvecklingszonen. Vygotskji menar alltså att lek kan medföra stora 

utvecklingsmöjligheter för barnet.  Uppgiften för pedagogerna blir alltså att stötta barnen och 

skapa möjligheter för barnen att förflytta sig från det de kan, till det som det inte kan, för att 

kunna utvecklas. (Bråten, 1996).  

Inom den närmaste utvecklingszonen framhåller Vygotskji imitation som en betydelsefull del. 

När barn imiterar vuxna pågår en utvecklingsprocess, menar Vygotskji. Barnet väljer själv vad 

som imiteras och detta sker alltid i relation till den närmaste utvecklingszonen. (Bråten, 1996 

s.108). 

Barnet kan inte dra nytta av att imitera en färdighet som ligger långt över dess nivå. Imitation kan 

därför bara fungera som hjälp i förhållande till färdigheter och läroprocesser under utveckling. 

(Bråten, 1996 s.108) 

Utifrån den närmaste utvecklingszonen tar Vygotskji även upp medierad inlärning som 

poängterar dialogen mellan pedagog och barn. Språket har en stor betydelse för läroprocessen 

menar Vygotskji. Språket står för det sociala redskapet som överför strategier och även för det 

kognitiva redskapet för etablering och lagring av internaliserad kunskap. (Bråten, 1996 s.109). 

Även dialog och samspel mellan barn och barn menar Vygotskji är betydelsefull för barnens 
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inlärning och utvecklingsprocess. Den mest stimulerade inlärningen sker i samspel och relation 

till någon annan mer kompetent människa, vilket kan vara både barn och vuxen. (Bråten, 1996 

s.109 
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Definition av för undersökningen centrala begrepp 

Dessa begrepp förklaras för att tydliggöra deras funktion i just denna studie. Läsaren bör vara 

medveten om att definitionerna är författarens egna.  

 

Intention 

Förskollärarnas bakomliggande syfte och tankar som kommer till uttryck i såväl tal som handling. 

Intentioner förstås alltså i denna studie, dels som diskursivt medvetandegjorda avsikter (till exempel 

i form av skriftliga planeringar inför sångsamlingarna och/eller intervjuutsagor efter avslutade 

sångsamlingar), dels som icke språkligt medvetandegjorda handlingar i genomförandet av en 

konkret sångsamling.   

 

Diskursiv medvetenhet – En medvetenhet som kommer i uttryck i tal, skrift, samt handling.  

Praktisk medvetenhet – Uttrycks främst i handling, när pedagogen ”bara gör”. En god pedagogs 

intentionella handlingar i stunden är inte språksatta, men kan förstås som en tyst kunskap. 

Handlingarna kan dock språkliggöras i till exempel under en intervju.   

 

Sångsamling 

Förskollärarna sitter tillsammans med alla barn och sjunger sånger och ramsor, oftast med 

tillhörande rörelser. I just denna studie förekommer även ett annat inslag under sångsamlingen då 

en utav pedagogerna frågar vad barnen heter.  Detta görs under varje sångsamling. Sångsamling 

som aktivitet är föränderlig beroende på barngrupp, pedagoger och miljö.  

 

Individuation 

I denna studie står individuation för den process som leder fram till en individuell personlighet; 

en upplevelse av ett Jag avskilt från de Andra. 
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SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärarnas intentioner med att ha sångsamling 

som en aktivitet i förskolan. Hur arbetar förskollärarna med sångsamling och hur ser de på dessa? 

Hur arbetar förskollärarna för att sångsamlingarna ska fungera som ett didaktiskt verktyg? 

Undersökningens resultat kommer förhoppningsvis att bidra till en diskussion bland 

förskolepersonal om sångsamling som ett didaktiskt verktyg i verksamheten.   

 

Frågeställningar  

 

 Vilka intentioner har förskollärare med sångsamlingar? 

 Hur används sångsamlingen som ett didaktiskt verktyg i förskolan? 
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METOD 

Datainsamlingsmetod 

Arbetet bygger på ett empiriskt underlag bestående av såväl observations- som intervjudata. 

Observationerna och intervjun används efter analys till att besvara de uppställda 

frågeställningarna, alltså tas de mest relevanta delarna ut ur observationerna samt intervjun till 

resultatdelen. 

Jag har valt att observera sångsamlingar i en småbarnsgrupp med endast ettåringar. 

Förhoppningen var att följa gruppen under flera veckor för att kunna göra ett flertal 

observationer under sångsamlingarna. Detta för att kunna se eventuella mönster hos förskollärare 

och barn under samlingarna. Observationerna har att kompletterats med en gruppintervju med de 

förskolelärare som arbetar på avdelningen. Intervjun inriktar sig på att få höra förskollärarnas 

tankar, åsikter samt intentioner vad det gäller sångsamlingarna i förskolans verksamhet. Valet av 

att göra en gruppintervju istället för individuella intervjuer grundar sig på att jag ville skapa en 

djupare dialog, där förskollärarna kunde komplettera varandra. 

Under observationerna låg sångsamlingen som helhet i fokus och vilka intentioner 

förskollärarna gav uttryck för i sitt sätt att genomföra samlingarna. Detta gör att observationerna 

betraktas som kvalitativa till skillnad från kvantitativa då man i kvantitativa observationer oftare 

tittar på en individ i taget (Løkken & Søbstad, 1995).  

Urval 

Gnistans förskola är en kommunal verksamhet som ligger i en mellanstor stad. Förskolan är 

belägen i ett lugnt bostadsområde med närhet till skog och naturområden. På förskolan, som inte 

har något speciell inriktning, finns fem avdelningar som är åldershomogena. Gruppen som 

studerats består av 13 barn födda 2010 och tre pedagoger med lång erfarenhet av att arbeta inom 

förskolan. Alla barn skolades in under augusti 2011, de är alltså relativt nya på förskolan. De 

intervjuade pedagogerna har arbetat tillsammans i sex år och alla är barnskötare i grunden. 

 

Pedagog 1:  Förskolelärare, utbildade sig på ILU1 1989-1991. Har snart 40 års 

erfarenhet av att arbeta inom pedagogisk verksamhet.  

Pedagog 2:  Utbildade sig till lokal förskolelärare mellan 2006-2008. Utbildningen gavs från 

kommunen sida till fast anställda i kommunen. Har även dagbarnsvårdare-

utbildning. 

                                                 
1 ILU står för Institutionen för lärarutbildning vid Uppsala universitet. ILU lades i samband med en 

omorganisation ner 1/1 2007. 
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Pedagog 3:  Förskolelärare, utbildade sig på ILU 1992-1995. Har arbetat inom pedagogisk 

verksamhet i 24 år.  

Tillvägagångssätt 

Förskollärarna på avdelningen blev muntligt tillfrågade om de var intresserade av att ställa upp 

i undersökningen och fick information om studien och dess genomförande innan de svarade. 

Vårdnadshavarna blev informerade med hjälp av ett brev och fick sedan skriftligen godkänna sitt 

barns medverkan i studien. Alla vårdnadshavare godkände sitt barns medverkan i studien.  

Observationer 

I undersökningen har direktobservationer gjorts då detta har fördelen att forskaren finns på 

plats för att observera med egna ögon (Esaiasson m.fl. 2007). Løkken & Søbstad, (1995) menar 

att upprepade observationer eventuellt kan ge fingervisningar om hur pass vanlig en företeelse är 

och om det är samma sak som händer varje gång.  

Observationerna gjordes alla i en lekhall där sångsamlingarna hölls. Jag har i så stor 

utsträckning som möjligt varit en passiv deltagare, detta försvårades något av att observationerna 

gjordes med nyfikna barn. Med passivt deltagande menas att observatören inte är med i 

situationen så att ingenting kan påverkas. (Løkken & Søbstad, 1995). 

 

Intervju  

För att öka validiteten i denna studie gjordes en gruppintervju med de tre förskollärare som 

även observerades i studien. Intervjun gjordes för att förskollärarna skulle få dela med sig av sina 

egna uppfattningar och tolkningar i förhållande till undersökningens frågeställningar. (Esaiasson 

m.fl. 2007).  

Intervjuer är ett bra komplement till observationer då observationer kan tolkas olika ur olika 

ögon. Får man möjlighet till att diskutera och höra andras åsikter kan detta ge betydelsefulla 

insikter till studien. Dessutom kunde förskollärarna ge mer information som till exempel tidigare 

erfarenheter och framtida planer vad det gäller den observerade sångsamlingen. (Løkken & 

Søbstad, 1995). 

Syftet med intervjun i denna studie är att höra vad förskollärarna själva säger om sångsamling 

som ett didaktiskt verktyg och hur de arbetar tillsammans med ettåringarna i sångsamlingarna.  

Frågorna är gjorda med tanke på att förskollärarna skall känna sig trygga och villiga att svara. 

Vikten ligger inte i vad som är ”rätt och fel” eftersom uppfattningar inte kan sägas vara ”sanna” 

eller ”falska”. Förhoppningen är att förskollärarna vill berätta om sina upplevelser och att 

intervjuaren ska kunna fånga dessa. (Esaiasson m.fl. 2007).  



  

17 

 

Etik 

De utskickade informationsbreven innehöll en förklaring om vem studenten var, vad som 

skulle studeras samt försäkran om total anonymitet för barn, vårdnashavare och förskola. 

Dessutom gavs garantier om möjlighet att när som helst dra sig ur studien. Dessa riktlinjer 

kommer från vetenskapsrådet (2002) som tar upp fyra huvudkrav under forskning. Alla dessa 

krav har tagits till beaktning under studiens gång.  

 

Informations- och samtyckekravet 

Informationskravet innebär i denna studie att pedagogerna har fått fullständig information om 

studien och vad det är som kommer undersökas. Även vårdnadshavarna till de medverkande 

barnen kommer att informeras, dock inte lika utförligt som pedagogerna då all information inte 

ses som relevant för vårdnadshavarna. Alla medverkande och vårdnadshavande till barnen blir 

medvetna om att de är med i en studie och att de gör detta frivilligt. 

Samtyckekravet hänvisar till att alla personer som medverkar i en undersökning har rätt att 

själva bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). I detta fall när barnen är så små 

kommer vårdnadshavarna kontaktas för att få deras samtycke till att barnen medverkar i en 

studie. Vårdnadshavarna kommer att få ett brev där det förklaras vem författaren är och skall 

göra, och att barnen vid medgivande från vårdnadshavare kommer att observeras i 

sångsamlingarna samt att pedagogerna kommer att intervjuas kring detta ämne. Samtidigt 

informeras vårdnadshavarna om att de när som helst kan välja att avbryta sitt barns medverkan 

och att ingenting då kommer att skrivas eller observeras utifrån barnet. (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Konfidentialitetskravet  

Alla medverkande utlovas full anonymitet för att alla ska känna sig trygga i sin medverkan. Alla 

namn kommer att fingeras på t.ex. förskola, pedagoger, barn etc. för att man inte skall kunna 

känna igen någon i studien. (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Nyttjandekravet 

Allt insamlat material kommer endast att användas för denna studie och inte kommer lämnas ut 

vidare.  
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Tillförlitlighet 

Studiens tillförlitlighet framhålls utifrån validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet. 

 

Validitet 

Validitet är det främsta kravet. Det står för giltighet, om resultatet ger en sanningsenligbild av det 

som undersökts (Løkken & Søbstad, 1995). I denna studie har en gruppintervju gjorts vilket 

förhoppningsvis har bidragit till att öka validiteten då förskollärarnas uppfattningar och 

tolkningar kom fram verbalt, och inte bara utgjordes av observationer som kan tolkas olika, i 

olika ögon (Esaiasson m.fl. 2007). 

 

Reliabilitet 

Reliabilitet står för hur noggrant eller tillförlitligt studien mäter det som ska mätas (Løkken & 

Søbstad, 1995). I denna studie skrevs gruppintervjun noggrant ut ordagrant vad förskollärarna sa 

under intervjun för att senare kunna analyseras utifrån frågeställningarna. Observationer gjordes 

under flera gånger för att inte dra slutsatser utifrån en enstaka sångsamling och där med i 

förhoppning att öka reliabiliteten. 

 

Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet står för om mätningen kan beröra flera än gruppen som är undersökt.  Detta är 

svårt att förutspå, då andra förskolelärare kanske har andra intentioner med sångsamlingar, och 

inte hade svarat likadant på intervjufrågorna som pedagogerna i denna studie gjorde. 

Observationerna gjordes dessutom med endast tre pedagoger och en barngrupp, på andra 

förskolor kanske sångsamlingarna ser helt annorlunda ut.  Med tanke på dessa aspekter blir det 

svårt att dra generella slutsatser.   
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Reflektioner över metodval 

När intervjun gjordes var det ett medvetet val att inte använda någon form av inspelning, då detta 

kan hämma personerna som intervjuas, även om det är ett bra hjälpmedel (Løkken & Søbstad, 

1995). Svaren skrevs istället ner på en portabel dator under tiden. Detta gick väldigt bra och 

passade väl för en gruppintervju då förskollärarna ofta fortsatte att diskutera medan jag skrev ner 

svaren, vilket i sig skapade ännu fler och intressanta följdfrågor. Det blev aldrig tyst eller krystat 

under gruppintervjun. Det kändes som att alla fick stöd av - och kompletterade varandra, 

samtidigt som de även ifrågasatte varandra under vissa frågor. Det skapade bra dialoger mellan 

förskollärarna, och mellan mig som intervjuare och förskollärarna. Alla intervjufrågor kändes i 

analysarbetet inte helt relevant för studien, men var dock bra att ha för att skapa en helhetsbild 

över förskollärarnas arbete.  

Observationerna som gjordes skrevs ner med hjälp av block och penna. Det var dock lite svårt 

att hinna med att skriva ned allt som hände. Det löste sig framför allt på så sätt att jag skrev 

utförliga stödord och så fort som möjligt efter observationerna satt jag mig ned och skrev ner allt 

i sin helhet så att jag inte skulle glömma något. När några observationer hade gjorts och jag hade 

fått en helhetssyn på sångsamlingen kunde jag även börja dela in observationerna i vissa sektioner 

efter vad förskollärarna hade förklarat i intervjun. Efter att de hade förklarat vilka intentioner de 

hade med sångsamlingen kunde jag börja se om detta kunde stämma överens med det jag 

observerade, vilket underlättade observationerna. Dock är det viktigit att betona att jag först och 

främst inledde med ett flertal observationer där jag tittade på helheten och förskollärarnas sätt att 

arbeta med sångsamlingen så att jag inte försökte hitta något specifikt från början. 
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RESULTAT OCH ANALYS 

Analysarbetet har utgått från hela det empiriska materialet för att sedan brytas ner till 

utstickande områden som visats sig både under observationer och som framkommit i intervjun.  

Resultatet delas här upp i olika rubriker utifrån intentionsområden som kom fram under 

observationerna och som även stärktes av pedagogernas uppfattningar. Områdena går hand i 

hand och har i vissa situationer varit svåra att dela på, då exemplen passar in i flera områden.  

De intervjuade förskollärarna kallas i resultatdelen för F1, F2 och F3. Delar som tas upp från 

observationerna kallas för episoder.  

Resultatet belyser de frågeställningar som tidigare tagits upp: 

 

 Vilka intentioner har förskollärare med sångsamlingar? 

 Hur används sångsamlingen som ett didaktiskt verktyg i förskolan? 
 

Förskollärarnas intentioner med sångsamlingarna 

Intention: Trygghet  

Syftet med att ha sångsamling med ettårsgruppen är framför allt att få en trygghet i gruppen, 

menar förskollärarna. Barnen ska vara trygga i större grupp och även samlingen ska fungera som 

en trygg aktivitet i verksamheten. Är samlingen trygg blir den även rolig och lärorik, menar 

förskollärarna.  

F3: I sångsamlingen vill vi skapa en trygghet i gruppen samtidigt som man uppmärksammar varje 

individuellt barn. 

 

F2: Ja, så barnen vågar uttrycka sig inför varandra så småningom.  

 

F1: Jag tycker gemenskap och känna tillhörighet till en grupp är allra viktigast och att ge barnen en 

trygghet. Vi börjar och avslutar tillexempel med samma sång. Det ger en trygghet. 

En viktig del för att skapa trygghet menar förskollärarna är miljön och hur man utformar 

sångsamlingarna. Samlingarna skall alltid se likadan ut, det blir en trygghet för barnen, menar en 

av förskollärarna och de andra håller med. Under observationerna var det tydligt att 

förskollärarna alltid inleder och avslutar sångsamlingen med samma sång. Denna sång byts aldrig 

ut, utan används under varje sångsamling. Sångerna man sjunger där emellan behöver dock inte 

alltid följa samma ordning. Förskollärarna använder även alltid en röd, cirkelformad matta med 

stjärnor på, som alla barn och förskolelärare får plats att sitta på under sångsamlingarna. Barnen 

får sitta var de vill på mattan. Det finns även praktiska fördelar med mattan. Förr använde man 
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ofta fasta prickar på golvet där barnen alltid skulle sitta på bestämda platser. Prickarna satt dock 

alltid fast vilket gjorde att man aldrig kunde flytta samlingsringen. Mattan kan man alltid flytta, då 

fungerar det även att ha samlingen i andra rum, eller till och med utomhus på sommaren. Detta 

kan framför allt göras eftersom mattan endast används vid sångsamlingen. Barnen är då trygga i 

att de alltid vet vad som ska hända, menar förskollärarna. 

F1: Ja, mattan. Den är viktig. Barnen vet direkt vad som ska hända när mattan kommer fram. Man 

ser tydligt vilken stor betydelse den har. De äldre barnen vi jobbade med förut kunde ju prata 

verbalt om samlingen, mattan gör att de mindre barnen förstår vad som ska hända.         

 

F3: Ja, miljön har stor påverkan. Det här med mattan, den gula påsen som de tar sångfigurer ur. 

Och att man inte har andra saker som stör.  Ren miljö runt omkring helst, lekhallen är bra för detta 

eftersom vi inte har massa andra lösa saker framme under tiden.  

Förskollärarnas meningar om att mattan skapar trygga förutsättningar för barnen bekräftas under 

flera observationer. Barnen vet exakt vad som ska ske när mattan tas fram ur förrådet. 

 

 

 

Episod 1:  

P1 tar fram en röd rund matta med stjärnor på från ett låst förråd. Anna 1:3, Lisa 1:4 och Teo 1:6 

springer fram mot förskoleläraren. De tjuter glatt, skrattar och pekar på mattan.  

F1: Ja, nu ska vi sjunga!  

Anna börjar slå på sina lår med händerna och tittar på P1. 

F1: Ja, vi ska sjunga Karl-Oskar, ja! 

Barnen verkar förknippa den röda mattan med något positivt då de tydligt visar glädje och 

pekar på mattan när F1 tar fram den. P1 bekräftar barnen genom att svara dem med att de ska 

sjunga. Anna börjar slå på sina lår vilket tyder på att hon troligen förknippar rörelsen med en 

sång, och åter igen bekräftar pedagogen genom att svara att de ska sjunga ”Karl-Oskar” (som när 

de senare sjunger gör denna rörelse till).  

Förskollärarnas intentioner om att sångsamlingen skall vara trygg och rolig kan man se i alla 

observationer. Det är alltid samma rutiner och barnen vet vad som skall hända när förskollärarna 

berättar att det är dags för sångsamling och går mot förrådet där mattan är inlåst. Barnen visar 

alltid glädje när ”sångmattan” kommer fram och hinner nästan alltid sätta sig på den innan 

förskollärarna har hunnit veckla ut den ordentligt.  
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Intention: Individuation  

Förskollärarna återkommer många gånger under intervjun hur bra sångsamlingen är för 

barnen att utvecklas i grupp och våga vara i centrum för en kort stund. Arbetet med att barnen 

ska våga säga sitt namn inför de andra börjar därför väldigt tidigt för ettåringarna. Även om de 

verbalt inte tydligt kan svara på vad de heter ännu, får barnet vara i centrum en kort stund när 

förskoleläraren frågar vad barnen heter, en och en. Förskoleläraren säger sedan barnets namn.  

F1: Men det här med att kunna prata i grupp är jätte viktigt. 

 

F2: Ja, att bara klara av att säga sitt namn inför de andra gör så mycket inför skolan. 

 

F1: Förra gruppen jobbade vi med i fem år. Vissa av barnen hade svårt att säga sitt namn på slutet 

ändå. Som Lukas, speciellt om han kom till förskolan lite senare och vi redan hade börjat 

sångsamlingen. Då hade han till exempel svårt med uppmärksamheten kring honom, när han kom 

in och satte sig på mattan. 

 
F3: Jag tror att vi redan har sett bra resultat på det här med att kunna säga namnet i samlingen. 

Barnen börjar redan kunna de andras namn och pekar ofta på varandra när man säger någons 

namn.  

 

Episod 2: 

Efter den vanliga inledningssången frågar en av förskollärarna alla barn vad de heter, en och 

en. Hon lägger samtidigt handen på barnet som hon frågar och tittar det i ögonen. Stina 1:9 

svarar, medan de andra barnen tittar på förskoleläraren som då säger vad barnet heter på ett 

uppmuntrande sätt.  När förskoleläraren har frågat alla barn sjunger de några sånger. Mitt i en 

sång börjar Olle 1:4 ta på de andra barnen. Han tar på ett barn i taget på foten, tittar undrande 

och uppmanande (höjer ögonbrynen) på dem samtidigt som han gör ett verbalt uppmanade ljud. 

De andra barnen tittar på honom men gör inget och han går vidare till nästa barn.  

 

Under observationen kan man se vilket inflytande förskoleläraren har på barnen när hon 

frågar vad alla heter. Man kan anta att Olle tyckte det var ett inspirerande inslag i sångsamlingen 

och ville pröva på detta själv. Olle försöker skapa en slags interaktion med de andra barnen. 

Barnen verkar trygga i att Olle tar på dem samtidigt som de dock inte besvarar hans uppmaning. I 

denna episod blir det ganska tydligt att Olle känner sig så pass trygg i gruppen att han vågar ta för 

sig och samtidigt söka kontakt med de andra barnen. Den ömsesidiga interaktionen blir inte så 

stark men de andra barnen tar Olles ögonkontakt innan han går vidare till nästa barn.  

Förskollärarnas uttalade intentioner om att barnen ska våga säga sitt namn inför de andra 

barnen syns under varje sångsamling, då förskollärarna alltid efter inledningssången frågar alla 

barn vad de heter. Vissa barn blir lite blyga, men de flesta barn tittar uppmärksamt på 

förskoleläraren och även om de inte svarar verkar de uppskatta momentet. Förskollärarna tar 

även upp att detta moment stärker barnen inför skolan, och börjar man tidigt jobba på att barnen 
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ska våga stå i centrum för en liten stund börjar man förberedelserna tidigt vilket sannolikt 

kommer underlätta för barnen i framtiden.   

 

Intention: Rörelse, motorik 

Förskollärarna pratar en del om motorisk utveckling i intervjun och man kan förstå att deras 

intentioner är att barnen får göra rörelser på ett inspirerande sätt genom sångerna. Under 

observationerna kan man se att rörelserna ofta kommer spontant hos barnen innan pedagogerna 

själva hinner påbörja dessa, andra fall tittar barnen på pedagogerna för att sedan imitera dem. 

Barnen börjar kunna koppla sångerna eller ramsorna till de tillhörande rörelserna.  

Att använda sig av rörelser till sånger och ramsor är inte bara bra för motoriken, det ökar även 

kroppsuppfattning, kroppsmedvetenhet, styrka, etc. 

 

Episod 3: 

Förskollärarna gör ramsan ”Baka, baka liten kaka…”. Nästan alla barn är med och gör rörelser till 

ramsan i form av att dra händerna fram och tillbaka, ringla med händerna runt i luften och rulla 

en boll med händerna. När man kommer till den avslutade meningen ”pang, stänga luckan” gör 

flera av barnen en klapp med händer.  

 

Denna ramsa verkar ge många av barnen tid att hinna utföra de rörelser som görs under 

ramsan. Eftersom det är en ramsa och inte en snabb sång verkade fler av barnen våga sig på 

rörelserna.  

Förskollärarna gör tydligt rörelserna och de flesta barn imitera dem. Ramsornas rörelser är 

både grovmotoriska och finmotoriska. De grovmotoriska förekommer när barnen t.ex. klappar 

med hela händerna på låren, de finmotoriska rörelserna förekommer när barnen låtsas att de 

rullar bullar, då endast händerna används.  

 

Intention: Lärande/Språkutvecklande 

I intervjun förklarar en av förskollärarna att ett syfte med att ha sångsamlingar är för att det är 

språkutvecklande för barnen. Under observationerna var det tydligt att barnen ofta upprepade 

vad de vuxna sa, och ibland även upprepade de dom andra barnen, och förskollärarna var i de 

allra flesta fall väldigt tydliga med att bekräfta barnet, antingen med att upprepa, svara eller med 

kroppsspråket. Förskollärarna använde sig ofta till barnanpassat tal, använde sig av ett enkelt 

språk och man kunde höra skillnader vid det akustiska då rösterna varierande mellan ljus och 

mörk.   
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Under sångsamlingarna använder förskollärarna alltid en gul tygpåse som barnen får ta en 

figur ur. Figuren symboliserar en sång eller ramsa som sedan sjungs/utförs tillsammans. Barnen 

får på detta sätt möjlighet att lära sig begrepp och substantiv, genom att koppla figuren ur den 

gula tygpåsen till ett substantiv som en av förskollärarna upprepar flera gånger. Barnen får själva 

alltid ta upp en figur och när den kommer fram ur påsen pratar förskollärarna med barnen om 

vad det är för något. 

 

Episod 4: 

F2: Nu är det Kalles tur att ta något ur påsen! 

Linus: Kalle! 

F3: Ja, Kalle ja! (Tittar uppmuntrande på Linus) 

Kalle tar upp en liten mus ur påsen. 

F3: Nej, men vad fick du för något, Kalle? 

Kalle tittar på musen med säger ingenting.  

F3: Du fick en mus! 

Kalle håller upp musen och pedagogerna börjar sjunga en sång om en mus.  

 

Det blir tydligt under observationerna att vissa av barnen bara tar upp en slumpvald figur medan 

andra barn verkligen väljer noga figur ur påsen, de letar länge efter en speciell figur. 

Förskollärarna skyndar inte på utan låter barnen ta den tid de behöver för att hitta den figur de 

vill ta upp ur påsen. Att få möjlighet att välja figur och påverka sin situation tas upp under 

intervjun.   

F3: Ja, och det här med att kunna välja. Det har ju redan kommit in, en del av barnen väljer 

verkligen figur medvetet och vissa bara tar upp en. Jag skulle säga att nästan hälften av barnen 

medvetet väljer figur. Dom får en möjlighet att själva välja och påverka.   

Barnen börjar lära sig vilken sång som kopplas ihop med vilken figur, och barnet kan på så sätt 

påverka vilken sång som skall sjungas.  

Förskollärarna tar under intervjun upp vikten av imitation för lärande och menar att imitation är 

en stor del av barns lärande och utveckling. De menar att sångsamling är ett bra forum för 

imitation.   

F2: Barnen fångar verkligen situationer från sångsamlingen. De sätter sig ofta spontant på golvet 

och klappar händerna på låren vilket visar att de vill sjunga och gör rörelser till sången Karl-Oskar. 

Gör en så hänger de andra på. Så är det på en småbarnsavdelning. 

 

F1: Ja, barnen imiterar verkligen de som händer i sångsamlingen. En flicka klarar av att ta med 

händelser ur sångsamlingen till andra tillfällen och kan ha spontana sångsamlingar med de andra 

barnen och fråga vad dom heter. Då gör hon som vi brukar göra i sångsamlingarna.  
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F3: Ja, och även om hon inte frågar dom med förstående språk använder hon melodin och rytmen 

efter hur vi brukar säga.  

  

F3: Än så länge är det bara hon som kan använda sina erfarenheter i andra situationer. Olle till 

exempel imiterar gärna under tiden sångsamlingarna pågår. Han har inte riktigt förmågan att 

plocka ur händelsen ur situationen än. Men barnen imiterar vuxenlivet hela tiden. Allt från när vi 

plockar disk, det kan dom göra i dockvrån till att vi frågar vad barnen heter under samlingarna.  
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Sångsamling som didaktiskt verktyg 

Om man ser till den nyligen reviderade läroplanen så innebär den inte så mycket av förändring 

av arbetet med sångsamlingen för pedagogerna. De övergripande intentionerna är trygghet och 

individuation. Dessa intentioner känns igen som centrala inslag i den moderna förskolan sedan 

lång tid tillbaka.  

Förskolelärares roll har dock förtydligats i den reviderade läroplanen vilket innebär att 

förskolläraren är den som har yttersta ansvaret för att sångsamlingen ska fungera som en 

medveten aktivitet i förskolan, oavsett intention, ålder på barnen etc.  

Förskollärarna tog själva upp läroplanen upprepade gånger under intervjun och menade att 

den ligger alltid i bakhuvudet för planering och genomförande av sångsamlingarna.  

F3: Det är som är bra med sångsamlingar är att man får in så många delar av läroplanen. Man får 

in nästan alla delar från utveckling och lärande ur läroplanen. Man kan även få in samverkan med 

hem-delen ur läroplanen i samlingen, vi har kanske inte det nu men senare när barnen bli äldre kan 

man få in sådana delar, barnen kan ta med saker och visa eller berätta om upplevelser hemifrån. 

… Ja, allting som händer kan kopplas ihop med läroplanen och utveckling och lärande. 

Förskollärarna verkar väl insatta i läroplanen och deras genensamma intention verkar vara att 

ständigt arbeta efter målen.  
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Pedagogernas intentioner 

Medvetna 

Emotionellt 
gruppinriktad  

Emotionell 
lärandeinriktad 

Skolförberedande 

Individuation 

Emotionell 
indivuation 

Lärandeinriktad 

Fysiskt inriktad 

Omedvetna 

Minnesträning 

Resultatsammanfattning 

Här följer en kort sammanfattning av resultatet utifrån de frågeställningar som tidigare ställts.  

 

Frågeställning 1  

 Vilka intentioner har pedagogerna med sångsamlingar? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medvetna intentioner 

Emotionell individuation: Bygger på att ge varje individuellt barn trygghet.   

Individuation: Under sångsamlingarna uppmärksammas varje individuellt barn. Pedagogerna vill 

stärka barnen i deras identitet och skapa trygg självständighet. 

Emotionellt gruppinriktad: Sångsamlingen ska vara en gemensam aktivitet där barnen får 

känna grupptillhörighet och glädje tillsammans. Barnen ska även känna grupptrygghet.  

Emotionell lärandeinriktad: Sångsamlingen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. 

Lärandeinriktad: Sångsamlingen är framför allt språkutvecklande. Barnen imiterar tidigt 

pedagogerna vilket även det leder till lärande i olika former.  

Fysiskt inriktad: Under sångsamlingen görs rörelser till många sånger och ramsor. Rörelserna 

bidrar till att motorik, koordination, kroppsuppfattning etc. utvecklas på ett inspirerande sätt.  

Skolförberedande: Barnen lär sig tidigt att stå i centrum en kort stund och får säga sitt namn 

inför de andra. Sociala regler som att vänta på sin tur, sitta på sin plats etc. förkommer också. 

Figur 1: Pedagogernas intentioner 
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Omedvetna intentioner 

Minnesträning: Förskollärarna nämner att barnen börjar lära sig de andra barnens namn och hur 

bra det är för barnen att lära säga sig namn inför de andra. I observatörens ögon, innebär 

aktiviteten en form av minnesträning för att komma ihåg de andra barnens namn. Detta verkar 

inte vara en medveten intention eller en konkret uttalad intention från förskollärarnas sida. 

 

Frågeställning 2 

 Hur används sångsamlingen som ett didaktiskt verktyg i förskolan? 

 

Man kan konstatera att förskolans läroplan ligger till grund för förskollärarnas intentioner med 

att ha sångsamling och intentionerna kan kopplas ihop med den rådande läroplanen. Sångsamling 

används alltså som ett didaktiskt verktyg utifrån att förskollärarna är väl medvetna om hur de 

arbetar med sångsamlingen. Detta konstaterande grundas på förskollärarnas intentioner och hur 

de använder sångsamlingen som ett forum för att främja barnens utveckling och lärande.  
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DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att undersöka förskolelärares intentioner med att ha sångsamling i 

förskolan samt hur sångsamlingen används som ett didaktiskt verktyg. I diskussionen som följer 

kommer jag att relatera resultatet i min undersökning till litteratur och tidigare forskning som 

tagits upp tidigare i studien. 

Av resultatet kan man se att förskollärarnas främsta syfte i den observerade ettårsgruppen var 

att skapa trygghet och att främja individuation. Av förskollärarna kan man förstå att för att 

utveckling och lärande överhuvudtaget ska ske krävs trygghet. Därför jobbar förskollärarna först 

och främst på att skapa trygghet för varje individ i gruppen. I den reviderade läroplanen för 

förskolan (skolverket, 2010) har vikten av förskolelärares ansvar för barnens lärande och 

utveckling tydliggjorts. Trygghet är en viktig del av lärande och utveckling och man kan läsa i 

Lpfö98 (skolverket, 2010) att  

Förskolelärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges goda 

förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen (Lpfö98, s.11 

skolverket 2010). 

Resultatet visar att förskollärarna anser att samlingen kan vara ett bra forum för att öka 

tryggheten, samt för utveckling och lärande.  

P3: Samlingen ska vara trygg, rolig och lärorik! Alla dom bitarna är viktiga. Är samlingen trygg så 

är den även rolig och lärorik.  

Detta kan man tydliggöra med modell som visar på hur viktig tryggheten är för vidare utveckling. 

Där emellan kan man säga att för att barnen skall kunna känna glädje måste de först och främst 

vara trygga. Efter tryggheten kommer den gemensamma glädjen över att sjunga tillsammans. 

Glädjen gör att barnen blir inspirerade och möjligheterna till att sångsamlingen blir en 

utvecklande arena blir större, genom glädjen. Är sångsamlingen utvecklande blir den även lärorik 

för barnen.  

 

 

 
 

 

 Utifrån studiens resultat skulle jag påstå att sångsamling är en utmärkt aktivitet för att uppnå 

många av läroplanens utvecklings- och lärandemål för de yngsta barnen. Dock krävs noga 

planering och genomtänkta intentioner för att sångsamlingen skall kunna fungera som ett 

Trygghet Glädje Utveckling Lärande 

Figur 2: Sångsamling som aktivitet 
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didaktiskt verktyg. Om sångsamlingen skall kunna leda till utveckling och lärande för alla barn är 

det viktigt att man kan stimulera och utmana individen i grupp. För att detta ska kunna göras är 

det viktigt att pedagogerna ser till varje barns närmaste utvecklingszon som Vygotskji tar upp . 

Även Eriksen Hagtvet (2004) skriver om detta och menar att det är pedagogens ansvar att stötta 

barnets utveckling mot självständig problemlösning. Detta ska göras gradvis och pedagogerna ska 

överlåta mer och mer av problemlösningen till barnet (Eriksen Hagtvet, 2004). I sångsamlingen 

frågar en av pedagogerna vad barnen heter, en och en. Pedagogerna väntar alltid en liten stund 

efter hon har frågat för att se om barnet svarar, på något vis. Gör inte barnet det säger hon 

barnets namn på ett positivt sätt. De barn som har börjat säga sitt eget namn, eller försöker säga 

sitt eget namn, bekräftas alltid med uppmuntran. Detta gör att barnen troligen får den stöttning 

de behöver för att senare kunna och våga säga sitt eget namn själv inför de andra. Pedagogen är 

alltid med och stöttar och ger trygghet.  

Resultatet visar även att sångsamling som tradition inte direkt har förändrats vilket den inte 

heller behöver göra för att uppnå den reviderade läroplanen för förskolan. Rubinstein Reich 

(1993) kunde i sin avhandling se samlingen som ett forum där gemenskap och grupptillhörighet 

tydliggörs. Detta tog även de intervjuade förskollärarna i denna studie upp.  Vidare tar Rubinstein 

Reich (1993) upp samlingen som en bidragande del till barnens jag- och identitetsutveckling. 

Även detta kopplas ihop med förskollärarnas intentioner med dagens sångsamlingar.  Samtidigt 

som Rubinstein Reich (1993) tar upp alla betydelsefulla utvecklingsområden tar hon även upp 

vikten av att känna glädjen av att sjunga tillsammans.  Detta stärks även av Jernberg och Lindberg 

(1995) som menar att sjunga tillsammans ger en känsla av samhörighet. Förskollärarna pratar 

även de i intervjun mycket om att känna glädje och gemenskap. Glädjen över sångsamlingen och 

att sjunga tillsammans syntes under samtliga observationer. Barnen visade glädje genom skratt, 

tjut och kroppsspråk, detta var påtagligt varje gång sångmattan kom fram.   
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KONKLUSION 

Jag var lite fundersam över om förskolelärare arbetar med sångsamling som ett medvetet 

didaktiskt verktyg när jag började skriva denna studie. Utifrån studien kan jag konstatera att i alla 

fall de medverkande förskollärarna i studien gör det, vilket var väldigt intressant att höra och 

observera. De fick sångsamlingen att vara ett stort utvecklingsforum för barnen, istället för 

endast en trevlig stund (självklart är det viktigt att det är en trevlig stund, men man kan göra så 

mycket mer av den trevliga stunden). 

Det som väckt mina funderingar under studiens gång är varför förskolelärare får så lite sång 

och musik – undervisning på universitetet, då forskning visar hur betydelsefullt detta är för barn i 

förskolan och framför allt för deras utveckling och lärande. Sångsamlingarnas betydelse för 

barnen i förskolan borde lyftas mer.  
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BILAGOR 

Intervjufrågor 

1. Vilken utbildning har ni? 

2. Hur lång erfarenhet av pedagogisk verksamhet har ni? 

3. Upplever ni att sångsamling alltid har varit en del av förskolans verksamhet? 

4. Hur ofta har ni sångsamling? 

5. Vad är ert syfte med sångsamling? 

6. Hur viktigt tycker du att det är med sångsamlingar? Varför? 

7. Hur ser du som pedagog på att barns utveckling och lärande gynnas i sångsamlingarna? 

8. Vilka svårigheter finns det sångsamling i förskolan? 
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Brev till vårdnadshavare 

Hej! 

 

Jag heter Emma Lindström och är förskollärarstuderande från Uppsala universitet. Vissa 

av er kanske känner igen mig som vikare då jag under studietiden även har vikarierat på 

XXX förskola. Nu är jag inne på min sista termin och ska skriva ett examensarbete. 

 

För att göra min uppsats skulle jag önska att få göra observationer i barngruppen på 

XXX. Observationerna kommer göras under sångsamlingarna och jag kommer även 

intervjua pedagogerna på avdelningen.  

 

Undersökningen görs under full sekretess vilket betyder full anonymitet för alla 

medverkande. Jag kommer inte använda några korrekta namn på varken förskola, 

avdelning, pedagoger etc. vilket gör att man inte kan veta vart i landet undersökningen 

har gjorts.  

 

För att jag ska kunna göra dessa observationer skulle jag behöva er tillåtelse till att få 

observera ert barn. Detta är självklart frivilligt och man kan även ångra sig under tiden, 

om man vill.  

 

Kontakta gärna mig eller personalen på XXX om ni har frågor. 

Med vänliga hälsningar 

Emma Lindström 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Jag godkänner härmed att mitt barn får delta i denna studie. 

Jag godkänner ej att mitt barn får delta i denna studie. 

 

Barnets namn   Vårdnadshavares namn 

 

Datum och ort    Underskrift  


