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Sammanfattning 

Studien har sin grund i mitt intresse för musik, rörelse och sång. Sångsamling är den situation då dessa 
olika element möts. Detta arbete skapades också utifrån min nyfikenhet för att veta hur pedagoger 
uttrycker att de arbetar med sångsamlingar, vad de ser för positiva och negativa egenskaper samt hur 
pedagogerna anser att barnen påverkas. För att få reda på detta valde jag att åka ut till förskolor och 
intervjua pedagoger om hur de ser på deras sångsamlingar. Sedan mejlade jag ett par förskoleklasser 
intervjufrågorna och fick svar på dessa via mejl. Resultatet utav detta blev att jag upptäckte att de 
flesta av dem jag intervjuade kopplade sång med glädje och gemenskap/stämning. Men också att 
många av pedagogerna uttrycker att de är viktigt att ha ett syfte med sångsamlingen. Jag har efter 
denna studie kommit fram till att pedagogerna arbetar för barnen, de vill att barnen ska ha kul och lära 
genom sångsamling och känna gemenskap och stämning i barngruppen, utifrån vad de uttryckt.  
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Förord 
Denna studie tillkom i samband med sista kursen, på utbildningen: Lärande i förskolan. Eftersom 
musik och sång ligger mig varmt om hjärtat, blev valet av inriktning för studien, relativt enkel. Jag 
ville veta hur pedagoger uttrycker sig om sång i relation till samlingssituationer, på de förskolor och 
förskoleklasser jag kontaktade.  

Den person som främst hjälp till under denna process har varit min handledare: Inge Johansson. De jag 
även vill nämna är alla pedagoger som valt att delta genom intervjuer, för att studien hade blivit svår 
att utföra utan deras deltagande.  
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Inledning 

Under utbildningen för att bli förskollärare har sångsamlingen varit väldigt omtalad, vad jag upplevt, 
man ifrågasätter samlingens syfte och vem den egentligen är till för. En del förskolor har valt att ha 
sångsamling en gång i veckan, med hela förskolan. Därefter utifrån barns intresse, i mindre grupper. 
Medan andra förskolor har sångsamling på respektive avdelningar varje dag och eventuellt även en 
gång i veckan för hela förskolan. Att sjunga tillsammans i grupp gör att man blir glad och 
immunförsvaret höjs, vilket forskning visar (Jederlund, 2012: 11-14). Jag vill därför veta motiveringen 
till varför förskolor valt att arbeta med sångsamling på dessa olika sätt, samt vad de ser för nack- och 
fördelar med den.    

Bakgrund 
Då samling är ett återkommande fenomen i förskolor, enligt mina erfarenheter, kändes det som ett 
väsentligt fenomen att undersöka närmare. Det ska bli spännande att se om pedagoger uttrycker sig 
lika eller olika vad gäller samling och sång. Kommer det att finnas något gemensamt för alla jag 
intervjuar? Det tror jag att det kommer finnas. I förskolans läroplan, Lpfö 98 rev 10 står det att:  

”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” 
Läroplan för förskolan Lpfö98, sid. 7 (reviderad 2010) 

Däremot står det inget om hur ofta eller på vilket sätt sång ska förekomma. Samling i sig står heller 
inte med, vilket det kanske borde göra. Då det ändå förekommer i förskolan, vad jag vet. Därmed 
lämnas det stort utrymme och tolkningsbarhet till de enskilda förskolorna. Därför är det intressant att 
höra hur pedagogerna på de olika förskolorna uttrycker att de organiserar in sång och samling, i den 
vardagliga verksamheten.  

Britta Olofsson skriver i Meningsfull samling om varför man ska ha samling. Där skriver hon att 
samlingen skapar gemenskap i gruppen, vilket leder till glädje och trygghet hos individen. Samlingen 
ska vara en stund som är lustfylld och spännande, vilken innefattar sång, rörelse och berättelser, 
skriver Olofsson. Detta fick mig att tänka på läroplanen för förskolan (Lpfö98, rev10), där det står att:  

”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, 
trygg och lärorik för alla barns som deltar”. Läroplan för förskolan Lpfö98, sid 5 
(reviderad 2010) 

Olofssons beskrivning stämmer alltså överrens med förskolans läroplan. Då jag som framtida 
förskollärare kommer att stöta på samlingsfenomenet, kändes detta val av ämnesområde relevant. En 
annan anledning är att jag har ett intresse för sång och musik, då jag nu sjunger i en kör och har dansat 
till större delen av mitt liv. Jag tror att detta forskningsområde om samling och sång är relevant, då det 
är något som förekommer ofta på förskolan, enligt mina erfarenheter. Men även för att sångsamlingen 
kan bidra till lärande och utveckling inom olika områden, såsom språkutveckling, motorik och social 
kompetens exempelvis. 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet är att ta reda på hur pedagoger på de olika förskolorna och förskoleklasserna, uttrycker att de 
arbetar med sångsamlingar. Det är även för att se vad pedagogerna ser för nack- respektive fördelar 
med sångsamling och vad de säger om hur sångsamlingen påverkar barnen. 

 

Studiens frågeställningar: 

• Hur uttrycker pedagoger på förskolan och förskoleklasser att de arbetar med sångsamling?  

• Vilka för- respektive nackdelar säger pedagoger på förskolan och förskoleklasser att det finns 
med sångsamling?  

• Hur uttrycker förskolors och förskoleklassers pedagoger att sångsamlingen påverkar barnen? 

Tidigare forskning 

I sökandet av tidigare forskning kopplat till området jag valt, upptäckte jag att det var omfattande. Jag 
valde därför att fokusera på nedanstående forskning, då de känns relevant för studien. För att hitta den 
tidigare forskning jag använt mig av har jag sökt på sökmotorn Libris, genom att använda sökord som: 
musik, sång och samling. Sedan har jag sökt efter litteratur på bokhandel, vilka jag upplevde passande 
för min studie. Jag har även genom Lindha Norbergs och Isabelle Paremyrs (2010) avhandling, kollat 
vad de använt sig av för referenser. 

 

Olofssons bok handlar om samling i förskolan och beskriver hur samlingen var ”förr”. Det vill säga 
genom egna erfarenheter från 1970-talet men kommer även in på tidigare årtal. Författaren kommer in 
på att samlingens utformning är i princip densamma sedan 1940-talet (Olofsson, 2010: 16-20). Vidare 
diskuteras om samlingen skapar trygghet eller tristess hos barnen. Då pedagoger trycker på att rutiner 
skapar trygghet för barnen, ifrågasätter Olofsson om det kan begränsa barnens lustfylldhet. De fördelar 
som finns med rutiner instämmer hon med, men påpekar att det kanske inte ska ha en större plats i 
samlingen. För att istället ge plats för lust och spänning, exempelvis. Det är viktigt att man gör det 
tydligt för barnen och undvika situationer som skapar tristess. Tristess hos barnen kan uppstå då man 
använder sig av samma material varje dag i samlingen. Då begränsas barnens inflytande och lust till 
sång (Olofsson: 2010: 36-40, 48, 75-78, 101).  

Genom att avbryta barns lek för att ha samling utan syfte, menar Olofsson att man då inte visar respekt 
för barnens aktiviteter och tid. Därmed ska samlingen vara demokratisk och ge plats för barns 
inflytande, vilket kräver ledarskap och planering (Olofsson: 2010: 50-53). Genom sång och rörelse 
skapar det glädje för gemenskap, tillhörighet och delaktighet. Musik ger möjlighet till uttryck av 
känslor och påverkar språkutvecklingen positivt. För att få en givande musiksamling bör den vara 
planerad och möjligen utformad utifrån ett tema, där barnen är aktivt deltagande. Musiksamlingen ska 
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även vara flexibel för spontanitet (Olofsson, 2010: 70, 100-105). Boken avslutas med frågor och svar 
om samling (Olofsson, 2010: 131-140). 

 

Jederlund (2012) skriver om musik och språk, hur de hör samman och påverkar varandra, i Musik och 
språk. Sång är en gemensam faktor för både musik och språk, vilket innebär att musik och språk hör 
ihop (Jederlund, 2012: 62-64).) Minnet av en sångs text såväl som melodi lagras separat, i två olika 
nätverk i hjärnan, i ”melodianalysnätverket” och ”textanalysnätverket”. Genom att sjunga eller lyssna 
på en låt däremot, aktiveras och förenas de olika nätverken med varandra. På så vis skapar denna form 
av minneslagring mer komplexa nätverk än minneslagringen av endast melodi respektive text 
(Jederlund, 2012: 62-64). Vidare belyser Jederlund att körsång har visats vara bra för hälsan, enligt 
svenska och tyska studier. Då sjungandet höjer immunförsvaret, påverkar hormoner som minskar 
stress och sänker risken för blodproppar (Jederlund, 2012: 13, 62-64, 88). Att byta tempo är positivt, 
då det kan fånga barns uppmärksamhet och intresse. Då alla barn inte har lika enkelt för vissa typer av 
tempon. Att redan som barn få träna på att hantera högt -och lågt tempo kan vara en förutsättning för 
att ”klara av” det stressade samhället. Musik har effekten att fungera likt ett verktyg för stresshantering 
och förebyggandet av stress, menar Jederlund (Jederlund, 2012: 84-88). 

I Musik och språk framförs det att Vygotsky har beskrivit att genom kreativa uttryckssätt som 
exempelvis lek och musikskapande, kan man sammanfläta verklighet och fantasi. Det finns fyra olika 
former för detta fenomen. Det första handlar om att fantasin träder fram genom tidigare erfarenheter. 
Därmed är det bra för barn att få utsättas för nya situationer, vilket gör att de tar till sig nya kunskaper 
och kreativiteten stimuleras. Det andra är hur fantasin kan påverka oss att skapa nya erfarenheter. Det 
tredje innebär förhållandet mellan fantasi och känsla, de kan påverka varandra åt båda hållen. Det sista 
handlar om att med fantasin och erfarenheter så skapas något nytt och verkligt (Jederlund, 2012: 35-
36). 

Jederlund tar upp om att i fosterstadiet reagerar barn olika beroende på ljud, samt att det är i magen 
som grunden för ett socialt liv skapas. Barnet påverkas även av moderns sinnesstämning, i magen. I 
situationer då mamman sjunger utsöndras så kallade ”välmåendehormoner”. Dessa påverkar och 
överförs även till barnet i magen (Jederlund, 2012: 77-81)(Brodin & Hylander, 1998: 38). Redan vid 
födseln söker barnet närhet och behov av samspel, barnet är i behov av dessa förhållanden för 
utveckling och överlevnad. I början kommunicerar barn och gör sig förstådda med hjälp av ljud och 
kroppsspråk. Genom miner/grimaser förmedlas känslostämningen barnet har. Om föräldern bemöter 
barnets uttryck med att svara, vilket därefter skapar en typ av konversation, uppstår turtagning. 
Språketutveckling har därmed grunden i det emotionella och i att känna sig värdig/behövd, musik är 
det språk som tillämpar detta (Jederlund, 2012: 89-92).  

Vidare går Jederlund in på olika former av sång, egna sånger, färdigsånger och formelsång. Det som 
kännetecknar egna sånger är att de är en form av spontansång (”lallsång”), då barn i tidiga åldrar 
jollrar. Färdigsånger är sådana sånger som redan existerar, barn möts av dessa tidigt då exempelvis 
föräldern sjunger godnattsånger. Formelsång är också en typ av spontansång men har sin grund i det 
sociala och uttrycks i lek (Jederlund, 2012: 121-128). Avslutningsvis sammanfattas bokens innehåll 
(Jederlund, 2012: 222-233).  
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Musik i förskolan är en beskrivande bok som ger förslag på hur man kan arbeta med musik i förskolan. 
Eriksson skriver om hur en förskola arbetar med olika teman, vilka kopplas till musik, rörelse, drama, 
saga, naturvetenskap och sång. Tidigt i boken diskuteras musik i samband med läroplanen för 
förskolan, att musik kan vara en förutsättning för att följa läroplanen. Då tas det även upp om att sång 
och musik är en förutsättning för språkutvecklingen. Språket i sin tur är grunden för att skapa 
relationer. Därmed finns det positiva aspekter med musik och sång för barns lärande (Eriksson, 2013: 
18-25). Vidare tar författaren upp den spontana sången och menar på att det ger en positiv inverkan på 
barns utveckling. De spontana sångsituationerna uppkommer ofta i kontakt/möte med andra. Denna 
sociala form leder till bearbetning av upplevelser och erfarenheter, kommunikation och 
språkutveckling. Med de allra minsta barnen så är det viktigt med rörelserna till sångerna då barnen får 
träna på att kommunicera med kroppsspråk. På så vis kan de barn som ännu inte kan kommunicera 
genom det verbala kan göra sig förstådda med andra medel (Eriksson, 2013: 26-29).  

Eriksson tar upp om att det viktigaste är kanske inte hur man sjunger som pedagog utan att man 
sjunger. Att som pedagog är det viktigt att bjuda på sig själv, engagemanget och glädjen smittar av sig 
på barnen. Författaren upplever att barn tycker sång och musik är någonting roligt och att det skapar 
en ”vi-känsla” i barngruppen (Eriksson, 2013: 36-39). Sångsamling för hela förskolan är en sådan 
situation då många barn får mötas och göra något tillsammans. Sång och musik skapar ett klimat som 
gör att man kan mötas många och samverka (Eriksson, 2013: 57-61).  

Författaren fortsätter med att förklara en aktivitets/musikstunds delar: inledning och avslutning. Det 
viktiga vid samlingar är att det finns en tydlig inledning respektive avslut, enligt Eriksson. Vid 
inledning värmer man upp och skapar stämningsfull miljö. För att barnen inte ska tröttna vid 
samlingssituationer, gäller det att man får med barnen och lockar dem till nyfikenhet och engagemang. 
Vid avslutning varvar man ner och har en avslappningsdel. Avslutningen ger även tid för barnen att 
förbereda sig inför nästa aktivitet (Eriksson, 2013: 73-77). Boken avslutas med tips på idéer och 
material, hur de kan användas, för aktiviteter kopplat till musik och sång (Eriksson: 129-134). 

 

I Lindha Norberg och Isabelle Paremyrs (2010) avhandling har de intervjuat sex stycken pedagoger 
som arbetar på förskola, för att se hur de inför och använder musik för lärande, i verksamheten. Deras 
syfte var följande: ”Syftet är att belysa hur förskolepedagoger tänker kring och arbetar med att 
integrera musik i sin verksamhet som medel för lärande. Detta med särskild hänsyn till barns 
språkutveckling, motorik och sociala samspel.” Deras teoretiska anknytning var det sociokulturella 
perspektivet med tyngd på Lev Vygotsky. Utifrån intervjuerna visade det sig i resultatet att 
pedagogerna arbetar med en medvetenhet om att musik främjar barns lärande. De intervjuade 
pedagogerna betonade musiken kopplat först och främst till glädje. Vidare finner de att pedagogerna 
kopplar barns lärande med musik, det vill säga barnens språkutveckling, motorik och sociala samspel. 
Slutligen berättar Norberg och Paremyr (2010) om hur deras avhandling har påverkat dem. 
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Teoretiskt perspektiv  

Sociokulturellt perspektiv 

I denna studie har jag valt att utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv. Detta med anledning att 
Vygotsky inom denna teori, förespråkade för den sociala miljön som en förutsättning för lärande och 
utveckling, för det enskilda barnet (Jerlang, 2008: 360-369). Samling är en sådan situation där barnen 
ges möjlighet att lära tillsammans, genom exempelvis sång. Och eftersom att mitt arbete är riktat mot 
sång och samling, tycker jag att perspektivet är passande för studien. Jag kommer nu att gå djupare in 
på vad teorin handlar om, för att framföra vad det teoretiska perspektivet innebär. 

Människan anses vara en biologisk- och sociokulturell individ, inom detta teoretiska perspektiv. Vi 
som art har även lätt för att ta till oss kunskap, vilket har att göra med människans behov av utveckling 
(Säljö, 2010: 13-20, 231-233). För att utvecklas och lära använder vi oss utav så kallade redskap 
och/eller verktyg, enligt Vygotsky. Dessa redskap, både språkliga respektive fysiska, används av 
individen för att skapa förståelse om vår omvärld. I det sociokulturella perspektivet menar man att det 
även finns kunskap som inte är biologiskt betingat utan som tillägnas genom att samspela med 
människor, det vill säga interaktion (Säljö, 2010: 20-23, 232). Språket blir också kopplingen mellan 
det yttre och det inre, det vill säga mellan kommunikation (yttre) och tankeverksamheten (inre). 
Kunskap tillägnas därmed genom sociala samspelet (yttre) och på individnivå (inre) (Säljö, 2010: 105-
114, 232). Inom det sociokulturella perspektivet är minneslagringen situationsbunden till den sociala 
praktiken, vilket innebär att minnet inte är konstant vid olika sociala sammanhang (Säljö, 2010: 
134)(Hundeide, 2006: 124). Lärandet kan man säga är indelat i tre delar, vilket Säljö gör i Lärande i 
praktiken (2010). För det första handlar det om att inneha information. För det andra innebär det att ha 
förståelse och färdigheter och det tredje blir att kunna använda dessa i ”lämpliga” sammanhang (Säljö, 
2010: 137-146).   

Lev Vygotsky 

Lev Vygotsky levde mellan 1896 och 1934. Han arbetade tio år inom psykologin, ändå ses han som en 
viktig grundare för den moderna psykologin. Vygotsky delade in barns utveckling utifrån två aspekter, 
stabila perioder och kritiska perioder. De stabila perioderna kännetecknades genom att barnen lugnt 
och långsamt utvecklas, vilket var skapande perioder. Kritiska perioder är då det sker förändring hos 
barn, ofta genom våldsamma konflikter. Däremot upplevs dessa perioder olika för olika barn, det 
behöver alltså inte uppfattas våldsamt. Krisperioderna är uppdelade i fem åldersindelningar, då dessa 
krisperioder förekommer. Under förskolans år, är det en ettårskris och en treårskris. Enligt Vygotsky 
fungerar språket som ett redskap/verktyg, för att lära i samspel med andra (yttre) och för att sedan 
kunna ta till sig kunskapen på ett inre plan. Genom det sociala samspelet med andra skapas även jaget 
hos individen (Jerlang, 2008: 360-365)(Säljö, 2010: 105-114, 232). Leken är också likt ett redskap för 
barns utveckling. I lek får barn möjlighet att fantisera, vilket senare framkallar kreativitetet. Vygotsky 
menar på att leken inte sker utifrån barns lust, utan är istället ett behov av att agera utifrån ouppfyllda 
önskningar (Jerlang, 2008: 365-369). 

Lev Vygotsky delade in barns utveckling efter potentiella utvecklingszoner (zone of proximal [or 
potential] development) (Hundeide, 2006:45)(Jederlund, 2012: 173)(Phillips & Soltis, 2010: 91-92). 
Detta innebär att barn har olika inlärningspotential, alltså vad ett barn kan prestera under vuxnas- eller 
äldre barns ledning. Det är genom andra människor vi lär, då psykologiska verktyg spelar en stor roll. 



6 
 

När en person lär sig de olika verktygen leder detta till nya möjligheter. Detta betyder att barn 
exempelvis ökar sin minneskapacitet vid kunskapen att tala och skapat ordförråd. Människans 
psykologiska verktyg är därmed främst språket. Språket är ett kommunikationsmedel, i första hand 
menade Vygotsky. Vidare menade han på att härmning är en viktig aspekt för unga människors 
lärande. Då sociala sammanhang skapar möjligheten att iaktta och imitera och tids nog utveckla 
djupare psykiska funktioner. Sociala sammanhang som grupparbeten är ett sätt för dem lärande att på 
ett riktigt och produktivt sätt förena och justera olika tankar (Phillips & Soltis, 2010: 91-95, 148-
149)(Hundeide, 2006: 71). För att utmana barn och främja deras utveckling, kan man enligt Vygotsky 
placera dem i situationer som är ”ett steg i förväg”. Detta innebär att barnen utmanas över deras 
kompetensnivå (Hundeide, 2006: 82).  

Ur det sociokulturella perspektivet hade Vygotsky fokus på människan som social varelse, vilka lär 
genom sociala sammanhang. De biologiska förutsättningarna är även betydelsefulla i detta 
sammanhang. Språket utvecklas på grund av individens driftiga behov av att skapa delade sociala 
upplevelser. Språkets utveckling börjar redan innan människan kan uttrycka sig verbalt. När sedan 
talspråket utvecklas kan det influera tänkandet. Detta leder till det så kallade egocentriska talet, vilket 
innebär att barnet först pratar till sig självt till att senare kunna tala ”inom sig själv”, genom att 
exempelvis fantisera eller planera (Jederlund, 2012: 136)(Jerlang, 2008: 364-365). 
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Metod 

I följande del kommer metod av arbetet framställas, vilket innefattar val av metod, urval och 
avgränsningar, insamlingsteknik, genomförande, databearbetning och analysmetod, forskningsetiska 
aspekter och studiens kvalitet. 

Val av metod 
Denna avhandlings undersökning är av kvalitativ form, vilket är av flexibel karaktär. Mitt val av 
metod blev att använda mig utav intervjuer. Detta valde jag på grund av att det kändes lämpligt för 
studiens syfte. Samtal är då man lättast kan få inblick i den andres (intervjuades) perspektiv. Man kan 
alltid fråga om det är något man vill ha förtydligat. Intervjupersonen får även möjlighet att be om 
förklaring vid funderingar kring frågorna. En nackdel med intervjuer är att de är tidskrävande, vad 
gäller förberedelse, genomförande och bearbetning (transkribering)(Bjørndal, 2005: 90-99, 107-109). 
Intervjuerna var av standardiserad form med öppna frågor och svar och har hög struktur. Detta innebär 
att intervjuaren har ett visst antal fasta frågor som ska besvaras, frågorna och svaren i sig är däremot 
öppna. Denna typ av intervju ger relativt exakta svar, vilket förenklar de olika uttalanden de 
intervjuade gör (Bjørndal, 2005: 90-93). Intervjuerna har skett på plats med fyra av 
intervjupersonerna. De andra två (förskoleklasserna) valde jag att skicka intervjufrågorna via mejl och 
de har därefter skickat tillbaka deras svar. Anledningen till valet av att både intervjua pedagoger på 
förskolor och förskoleklasser är att jag inte fick tag i sex förskolor som ville delta i studien. Därmed 
kontaktade jag två pedagoger för förskoleklasser, vilka var villiga att delta i studien. 

Urval och avgränsningar 
Jag valde att intervjua på fyra förskolor, samt att mejla intervjufrågor till två pedagoger som arbetar i 
förskoleklasser. Anledningen till att jag valde att mejla två pedagoger var på grund av tidsbrist. Då jag 
fick svaren mejlade tillbaka från två pedagoger, besparade jag mig tid, vilket jag annars hade behövt 
lägga på transkribering och att ta mig till förskolorna.  

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

De pedagoger som ställt upp på intervjuerna har varierat i ålder, mellan 25 och 55. Det gemensamma 
för undersökningspersonerna är att alla är kvinnor, det var inget val från min sida, utan det var de 
personer som valde att ställa upp från förskolorna. En av undersökningspersonerna tog examen av 
förskollärarutbildningen för ett par år sedan. En annan har arbetat som pedagog sedan 80-talet. 
Undersökningspersonerna hade alltså skilda erfarenheter inom förskolan. Pedagogerna arbetade i olika 
åldersgrupper, men jag har valt att inte nämna vilka som jobbar inom vilken åldersgrupp. Eftersom att 
jag anser att det inte är relevant för studien.  
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Insamlingsteknik 
Jag har valt att intervjua sex pedagoger, från sex olika förskolor. Förberedelser inför detta har varit att 
skriva intervjufrågor och att leta reda och få tag på förskolor som arbetar olika med sångsamlingar. 
Intervjufrågorna formades utifrån syftet och i samråd med handledare. För att få mer information av 
intervjupersonerna valde jag att inte ställa ja- och nejfrågor. Därför valde jag att försöka ha så öppna 
frågor som möjligt, för att inte avgränsa dem in på ett specifikt spår. Jag försökte undvika ledande 
frågor då jag ville ha deras egna svar, med så lite inflytande från mig som möjligt. Däremot var jag 
tvungen att styra dem i en viss riktning, för att kunna få svar på mina frågeställningar (Bjørndal, 2005: 
94-96).  

Genomförande 
Jag kontaktade fyra förskolor genom att ringa, jag berättade kort om mig själv och frågade om det 
skulle kunna gå bra att få intervjua någon, i samband med mitt arbete. Jag bokade tid för intervjuer och 
åkte ut till de olika förskolorna och intervjuade pedagoger. Jag valde också att mejla två pedagoger 
intervjufrågorna. På plats på förskolorna hade jag med mig ett samtyckesbrev, där jag informerade om 
studien, att jag utgår från de forskningsetiska principerna, att deltagandet är frivilligt och att man när 
som helst kan avbryta sin medverkan, att deras namn inte kommer att nämnas utan är anonymiserats 
och konfidentiellt samt mina uppgifter vid frågor.   

Vid de tillfällen jag besökte förskolorna skedde intervjun i ett avskilt rum, ifrån barngruppen och 
andra pedagoger. Detta skapade en lugn miljö, både för mig inklusive intervjupersonerna, då intervjun 
inte blev avbruten av ljud eller kontakt från varken barn eller andra pedagoger (Bjørndal, 2005: 93-
94). Jag valde att samla in svaren på intervjufrågorna genom att använda ljudinspelare, jag valde att 
skriva anteckningar samtidigt ibland, som komplement.  

Hur jag fick kontakt med de olika förskolorna/förskoleklasserna skedde på olika sätt. Ett sätt var 
genom studiekamrater under handledningen och ett annat var genom egna kontakter inom 
förskola/förskoleklass. Insamlingen för denna studie tog ungefär tre veckor. Då jag första veckan 
formulerade frågorna och letade upp pedagoger på förskolor, vilka var villiga att bli intervjuade och 
därmed delta i studien. Den andra veckan fick jag möjlighet att intervjua två pedagoger och tredje 
veckan fick jag intervju två till. Samt tredje veckan skickade jag intervjufrågor till två pedagoger via 
mejl, som jag sedan fick svar på. 

De problem jag stött på under insamlingen av empirin är att ljudinspelaren slutade att spela in och tog 
bort det jag spelat in, därmed fick jag be om att spela in igen vid några tillfällen. De jag intervjuade 
var förstående och gick med på att återberätta vad de precis sagt, vilket jag är väldigt tacksam för. För 
att inte behöva oroa sig för att intervjusvaren inte ska spelas in, kan man spela in med två olika 
ljudinspelare, för att vara på säkra sidan. Vid mejlintervjuerna har det känts smidigt, för det faktum att 
det är tidsbesparande, då man inte behöver transkribera från ljudinspelare, boka tid eller åka till de 
olika förskolorna. Nackdelar med intervju genom mejl är att man antagligen inte får samma svar som 
om intervjun skedde på plats. De som svarade genom mejl fick mer tid på sig att tänka efter sina svar 
och får därmed en fördel gentemot de pedagoger som blev intervjuade ansikte mot ansikte. Då de jag 
intervjuade på förskolorna inte kan ändra sig under intervjun på samma sätt. Eftersom de som mejlar 
kan ändra det dem skriver till dess att de skickat sina svar. Sedan kan det bli problem vid intervju via 
mejlkontakt, då de som svarar kanske missförstår frågan. Detta gör att det blir en längre process att 
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förklara hur man menar, då man blir tvungen att mejla fram och tillbaka för att förklara och förstå 
varandra. 

Databearbetning och analysmetod 
Intervjufilerna från ljudinspelaren har avlyssnats av mig och transkriberats, på ett dokument på datorn. 
Jag har valt att använda mig av transkriberingsnycklar för att förtydliga vissa saker, exempelvis när 
någon skrattar eller när jag inte kunnat höra vad de säger.  

För att hitta samband mellan de olika intervjuerna har jag läst igenom dem, läst en intervjufråga i taget 
och letat efter likheter i vad de intervjuade säger till svar. Sedan har jag använt markeringsfärger för 
att markera likheter pedagogerna tar upp och vad som var relevant utifrån studiens syfte. På så vis fick 
jag en lättöverskådlig grund för att skriva resultatdelen. Sedan gjorde jag diagram för min egen del och 
för läsaren, för att lätt kunna urskilja hur många pedagoger det var som nämnde samma saker. 

För att göra det tydligt i resultatdelen valde jag att dela upp den i två utgångspunkter: sångsamlingen 
struktur och pedagogernas åsikter. Därefter delade jag in det utifrån teman, vilka är kopplade till 
exempelvis diagrammen. 

Forskningsetiska aspekter  
I denna studie har jag utgått från de fyra forskningsetiska principerna och etiska kodexar som 
vetenskapsrådet (2011: 18f) tar upp. De fyra forskningsetiska principerna är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002: 5-6).  

Informationskravet innebär att man informerarar personen man intervjuar, om syftet med studien och 
intervjun. Det betyder även att meddela personen om att det är frivilligt och att han/hon när som helst 
kan välja att inte delta. När jag kontaktade förskolorna/förskoleklasserna berättade jag kort först om att 
jag studerar på universitet, skriver på mitt självständiga arbete och vad det handlar om. För att därefter 
fråga efter en intervju. Innan intervjuerna ägde rum på förskolorna, förklarade jag att deras namn inte 
kommer att finnas med i studien, samt en beskrivning om vad arbetet har för syfte. Jag berättade i 
samband med att jag frågade om det gick bra att spela in samtalet/intervjun, att jag inte kommer att 
använda ljudfilerna i annat sammanshang än studien och att de endast kommer att avlyssnas av mig. 
Vid mejlkontakt med förskoleklasserna, berättade jag att deras medverkan inte kommer att användas i 
annat sammanhang än studien (Vetenskapsrådet, 2002: 7-8).  

Samtyckeskravet handlar om att få godkännande av intervjupersonen om deltagandet. Om jag hade 
valt att observera eller intervjua barn hade det även krävts samtycke från barnens vårdnadshavare. 
Innan intervjuerna, som skedde på förskolorna, frågade jag efter samtycke för att spela in samtalet. De 
fyra svarade alla ja på detta, därmed fick jag deras samtycke att bli inspelade under intervjun. De andra 
två mejlade jag och frågade efter samtycke och svar på intervjufrågorna. De båda skickade med 
samtycke tillbaka och svar på intervjufrågorna (Vetenskapsrådet, 2002: 9-11). 

Konfidentialitetskravet betyder att personerna som deltar inte ska kunna bli identifierade i studien. För 
att skydda personernas integritet kan man fingera namn, vilket innebär att man skriver ett annat namn, 
istället för vad personen egentligen heter. Detta har jag valt att göra i studien, för att inte personerna i 
studien ska kunna bli identifierade. I utskrivandet av transkriptionen har jag valt att inte skriva ut 
några namn utan döpt intervjuerna efter ordningen de skedde, alltså: Intervju 1, intervju 2 o.s.v. Med 
anledning att ingen ska kunna koppla personer till intervjumaterialen (Vetenskapsrådet, 2002: 12-13). 
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Nyttjandekravet innebär att intervjuerna endast används i forskningssyfte. Efter att ha publicerat 
studien kommer jag att radera de inspelade intervjuerna. Transkriberingarna kommer finnas kvar, men 
dessa avslöjar däremot inga namn. Däremot kommer de inte användas i andra sammanhang, men 
sparas för att de utgöt underlag för denna studie (Vetenskapsrådet, 2002: 14). 

Forskaren är den person som leder studien och därmed har en makt, gentemot de personer som deltar i 
studien med intervjuer och/eller observationer. Eftersom de intervjuade kanske inte får tillgång till 
intervjufrågorna innan intervjun äger rum, vilket innebär att de inte kan förbereda sina svar. Då 
förskoleklasserna fick intervjufrågorna mejlade till sig, gavs de mer tid att besvara och formulera sina 
svar. Det är även forskaren som har makten att tolka utifrån vad som sägs och görs utifrån 
transkriptioner/observationer. Intervjuaren har alltså tolkningsföreträde, enligt Anna-Lena Ljusberg1.  

Studiens kvalitet 
Problem som har uppstått vid genomförandet av intervjuer har varit att inspelningsapparaten inte 
spelade in korrekt alltid. Detta gjorde att jag fick be om att spela in igen, vilket gjorde att pedagoger 
fick återberätta vad de precis sagt. Fördel med att spela in är att man får med ordagrant vad personerna 
säger. Dessutom känns det mindre konstlat då man inte behöver skriva ner allt, vilket gör att man inte 
kanske får så mycket ögonkontakt med den som svarar på frågorna. Det blir mer följsamt och naturligt 
samtalet då man spelar in, vilket jag tror skapar en tryggare/okonstlad atmosfär för intervjun. Det som 
kan vara en mindre fördel med inspelade intervjuer, är att de tar lång tid att transkribera. Intervjuerna 
som skedde via mejl, gav mig fördelen att vara tidsbespararande. Problemet med denna typ av intervju 
är att de som svarar kan missuppfatta frågorna. Sedan kanske inte de spontana svaren skrivs som svar 
på frågorna, då de får mer betänketid än de som blir intervjuade på plats. 

Eftersom intervjuerna har skett på två sätt, kan man fråga sig om båda metoderna kan ses med 
tillförlitlighet och giltighet. Tillförlitlighet innebär att man inte överlåter resultatet för mycket åt 
slumpen, informationen är istället noggrant framtagen. Giltighet är en form av mätning, hur lämpligt 
något är gentemot informationen (Jönsson, 2010: 52-66, 125-126). Vid intervjutillfällena vilka 
genomfördes på förskolorna, anser jag att de kan ses med tillförlitlighet och giltighet. Eftersom 
undersökning bygger på vad pedagoger uttrycker om sång och samling. Däremot kan jag inte bevisa 
att det dem säger stämmer överrens med hur de arbetar. Men samtidigt är det inte vad studien har för 
avsikt heller. 

 

 

  

                                                      
1 Anna-Lena Ljusberg, Stockholms universitet, föreläsning den 5 november 2013. 
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Resultat och analys  

Resultat 
I detta avsnitt kommer resultatet att träda fram. Utgångspunkten för resultatet kommer att vara 
intervjufrågorna och informanternas svar på dem. För att resultatdelen ska bli tydlig har jag delat in 
den i två delar. Den ena handlar om sångsamlingens struktur och den andra delen är utifrån 
pedagogernas uttryckta åsikter om sångsamling. De namn jag nämner i studien kopplat till intervjuer, 
är fingerade. De fingerade namnen jag kommer att använda mig av är Malin, Linda, Tina, Erica, Elin 
och Mia. Dessa föreställer de pedagoger jag intervjuat.   

 

Frågor som besvarades utifrån samlingens struktur 

Intervjufrågor:	Vilka	olika	typer	av	samlingar	har	ni	på	förskolan?	Hur	arbetar	
ni	med	sångsamlingen?	Hur	ofta 	har	ni	sångsamling?	Varför	har	ni	valt	att	ha	
sångsamling	en	gång	i	veckan?		
 

Efter att ha gått igenom intervjumaterialet har jag fått fram att förskolorna och förskoleklasserna har 
sångsamlingstillfällena varierade i antal. Jag valde att göra ett diagram utifrån hur ofta 
förskolorna/förskoleklasserna minst hade sångsamling i veckan. På detta vis fick jag fram två 
kategorier, vilka visar minsta antalet sångsamlingar i veckan. På Malins och Lindas förskolor och 
Mias förskoleklass har de sångsamling minst en gång i veckan. Medan Tinas och Ericas förskolor och 
Elins förskoleklass har minst en gång varje vardag, det vill säga minst fem gånger i veckan. Däremot 
nämner Linda och Mia att de har sångsamling vid fler tillfällen, utifrån exempelvis barnens behov. 
Diagrammet nedanför visar hur pedagogerna uttryckte kring hur ofta de hade sångsamlingar i veckan. 
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Utformningen av sångsamlingen såg olika ut på de olika förskolorna/förskoleklasserna, utifrån vad 
pedagogerna uttryckt i intervjuerna. Malin är den person som håller i sångsamlingarna, hon brukar 
förbereda några sånger som de ska sjunga och lämnar därefter över till barnen och deras intresse. 
Linda är likt Malin den person som håller i sångsamlingen. På Lindas förskola har de sångsamlingen 
för hela förskolan utomhus, då sångerna är förbestämda och har alltid samma välkomst- och 
avslutningssång. De har även mindre sångsamlingar i grupper då de använder sig av sångkort och/eller 
sångtärningar. Förskolan där Tina arbetar har de sångsamling en gång varje dag på de olika 
avdelningarna. De använder sig av en låda, vilken är fylld med mjukisdjur som representerar olika 
sånger. Barnen får välja varsitt djur och därmed varsin sång under sångsamlingen. Däremot har 
innehållet i lådan inte bytts ut på hela hösten, sa Tina. På Ericas förskola använder de sångsamlingen 
till att koppla till pågående projekt. De använder sig av sångpåsar, vilka de då anpassar innehållet i 
dessa efter projekten. I Elins förskoleklass har de sångsamling efter mellanmålet då de släcker ner och 
tänder ljus, de använder sig av en pärm som är fylld med sånger. Mias förskoleklass har 
sångsamlingarna i en ring på en matta. Alla pedagoger uttrycker alltså inte att de låter barnen 
bestämma vilka sånger som ska sjungas. Sedan arbetar de med olika material kopplat till sångsamling. 
Det är därmed med skilda sätt pedagogerna arbetar på med sångsamlingen.  

Mängden barn vid sångsamlingarna skiljde sig även på förskolorna/förskoleklasserna. De förskolor 
som hade en sångsamlingen en gång i veckan, hade för hela förskolan. Detta innebär att samtliga 
avdelningar var deltagande. I förskoleklasserna var det sångsamling med endast de barn som går i 
respektive förskoleklass. På Tinas och Ericas förskola, vilka har sångsamling varje dag, är det indelat 
efter avdelningar. Det mönster som framträder i förskolan är att de som har sångsamling varje dag har 
indelat efter avdelning medan de förskolor som har en gång i veckan har sångsamlingen för barnen på 
hela förskolan. Något som hälften av pedagogerna (Malin, Linda & Tina) tog upp var dilemmat om ett 
barn inte vill vara med under samlingen. Däremot hade alla strukturerat upp det på så vis att det barn 
som inte vill delta får möjlighet att göra någonting annat. Det blir därför inget tvång att vara med 
under dessa sångsamlingssituationer. 

Strukturen visade sig vara olika på förskolorna och i förskoleklasserna, utifrån vad informanterna 
svarat på frågorna. Alla förskolor har sångsamling av något slag, det som skiljer dem åt är hur ofta, 
utformning och mängden barn.  
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Frågor som besvarades utifrån pedagogernas åsikter 

Vad 	anser	du	att	det	finns	för	fördelar	med	sångsamling?	Vad 	anser	du	att	det	
finns	för	nackdelar	med	sångsamling?	Hur	tycker	du	att	sångsamlingen	
påverkar	barnen?	
 

I detta avsnitt kommer materialet från intervjuerna att bearbetas utifrån teman, vad gäller 
pedagogernas uttryck om vad de anser är positivt med sångsamling och hur den påverkar barnen. För 
att få en lättöverskådlig bild över pedagogernas åsikter utifrån vad de svarade i intervjun, har jag gjort 
ett par diagram. Första diagrammet finns här nedanför och jag utgår ifrån detta i samband med 
tematiseringen av resultatet. 

 

 

 

Glädje 

Samtliga pedagoger nämnde någon gång i intervjun glädje kopplat till sångsamling, som någonting 
positivt. De alla nämnde olika aspekter kring sångsamlingens påverkan hos barnen, det gemensamma 
var att alla nämnde positiva följder av sångsamlingen. Malin tog exempelvis upp att barn brukar 
komma fram till henne efter dem haft sångsamling och säger att de inte vill att den ska vara slut. Mia 
nämnde att barnen blir glada, kan släppa loss och få energi av sångsamlingen. Erica pratade om att hon 
kan få dem på vilket humör hon vill genom att använda olika tonlägen, det vill säga att sjunga starkt 
och lågt samt beroende på vilken sång man väljer. Malin nämnde också det här med tonläge, hon 
brukar viska för att skapa stämning exempelvis och att det är viktigt för att sångsamlingen ska bli rolig 
för barnen. Linda tog upp att hon kan höra barnen gå och sjunga utanför sångsamlingen. Detta 
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uttryckte även Tina, då hon sa att barnen brukar ta med sången i leken, därmed tar dem med sig 
erfarenheter från sångsamlingen och använder i andra sammanhang. Elin nämnde att barnen blir glad 
av att sjunga och att det påverkar dem positivt i skolarbetet. 

Stämning & gemenskap 

Nästan alla pedagoger nämner antingen gemenskap eller stämning i samband med sångsamling. Det 
vill säga att sångsamling gör att det skapas en gemenskap och/eller god stämning i gruppen. Malin 
pratade om ”vi-känslan” i barngruppen. Linda tog upp att ha roligt tillsammans kan bidra till att lära 
känna gruppen och varandra. Sedan pratade Linda om att de har en större sångsamling för hela 
förskolan en gång i veckan för att skapa gemenskap. Då de annars sällan träffas alla barn och 
pedagoger på förskolan vid andra tillfällen. Tina poängterade vikten av att träffas och sjunga 
tillsammans, och menade att det var av stort värde. Både Erica och Malin pratade om röstläget som ett 
medel för att skapa stämning i barngruppen, vilket jag tidigare nämnt. Linda uttryckte att hon uppfattar 
det som att det blir en lugnare stämning i barngruppen, av den anledningen att de har sångsamling. I 
Elins förskoleklass skapar de istället stämning genom att tända ljus och släcka ner i rummet. 

Språkutveckling 

Språkutveckling nämner ett par (Lina & Erica) av de intervjuade som en positiv aspekt i relation till 
sångsamling. Linda är en av dessa, däremot nämner hon att det är problematiskt att se om det faktiskt 
är sångsamlingen som gynnar språkutvecklingen. Erica gjorde kopplingar till varför sång stimulerar 
språket. På Ericas förskola går man igenom sångtexterna med barnen efter att de sjungit en sång. På så 
vis menar Erica att barnen lär sig sångtexterna snabbare. Sedan pratade hon om att de brukar sätta upp 
textramsor från sånger, vilket gör att dem kan se bokstäverna. Erica tog även upp att man leker språk 
med rim, att man kan göra egna rimsagor och rimsånger.  

Social utveckling & kultur 

Innan sångsamlingen spelar Tinas förskola upp musik som barnen får dansa till. Musiken har barnen 
tagit med sig hemifrån, för att förskolan ska få ta del av olika kulturer. Tina berättade att hon ser hur 
stolta barnen blir när deras musik spelas upp och de uttrycker ”Det är min musik” och ”Den här hade 
jag med mig”. Tina pratade även intervjun att det är viktigt att föra kulturskatten vidare. Erica är den 
pedagog som kopplar den sociala utvecklingen med sång, hon uttrycker exempelvis i intervjun att: 
”Jag tycker i alla fall att man kan ta in sång i allt. Det är roligt och det stimulerar språket, det sociala, 
allting tycker jag.” 

Självförtroende/självkänsla 

Elin och Mia tog upp utöver att barnen blir glada att sångsamlingen påverkar barnens självkänsla eller 
självförtroende. Elin pratade om att självkänslan stärks i samband med sångsamling där de får 
möjlighet att lära sig saker utantill, vilket sedan visar sig i skolarbetet. Mia tog istället upp 
självförtroende och kopplade till då barnen får uppträda eller framträda inför andra.  

Motorik/rörelse 

Fyra av de intervjuade tog upp motorik eller rörelse i samband till sång eller sångsamling. Tina 
pratade om att hon blandar in lekar under sångsamlingen och menar att det varit väldigt uppskattat hon 
barnen. Tina uttryckte sedan att hon tror att det behövs en blandning av sång och rörelse för att det inte 
ska bli jobbigt. Tina uttrycker i samband med detta att: ”Så det inte bara blir att sitta still”. Erica tog 
även upp motoriken och att den kommer med i samband med sånger med mycket rörelse till. Elin 
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nämnde att sång och rörelse är bra för utvecklingen och kopplade igen till att skolarbetet påverkas 
positivt. Mia går in på grovmotoriken och hur den tränas i samband med sång och danslekar. 

Minnesträning 

Mia är den enda av de intervjuade som nämner minnesträning i samband med sångsamling. Mia 
nämnde att när barnen lär sig musiktexter utantill övas minnesträningen. Elin pratade om att barnen får 
lära sig saker utantill, vilket nämnts tidigare under rubriken självförtroende/självkänsla. Däremot 
kopplar hon inte detta till begreppet minnesträning. Därför valde jag att inte ange två i antal i 
diagrammet, kopplat till minnesträning, eftersom Elin inte nämner det. 

Barnen blir sedda & hörda 

Hälften av pedagogerna nämnde hur barnen blir sedda och hörda kopplat till sångsamling. Malin är en 
av dessa pedagoger som tog upp att barnen blir sedda och hörda. En annan pedagog är Tina, då hon 
pratade utifrån sina erfarenheter och menar på att förskolan har gått åt att mer lyssna på barnen och till 
deras önskemål. Tina uttryckte att det förut istället var att det var pedagogerna som bestämde vilka 
låtar som skulle sjungas. Mia trycker på att alla ska se varandra och lyssna på den som pratar i 
samlingssituationer.  

 

 

Fyra av de intervjuade (Tina, Erica, Elin & Mia) nämnde att de inte ser så mycket eller något negativt 
med sångsamling. Däremot nämnde både Erica och Elin nackdelar med sångsamlingen. Erica pratade 
om att i sammanhang där barnen får välja själva, kan det bli att man missar ett barn som kanske inte 
vågar. Vidare problematiserar Erica detta genom att säga att det kanske faktiskt är på sådant vis att 
barnet som inte väljer helt enkelt inte vill. Elin pratade om att sångsamlingar glöms bort i samband 
med att pedagoger inte tycker att de kan sjunga. Elin uttryckte att detta är dåligt av dessa pedagoger 
och att hon själv sjunger ”hellre än bra”. Erica tog också upp vikten av att sjunga som pedagog, det är 
viktigt att våga sjunga, eftersom man påverkar barnen. Erica uttryckte i intervjun: ”Man behöver inte 
vara världsbäst på att sjunga”. 

1 1

4

1 1

2

Tidsbrist Avbryter barns
lek

Inget negativt Inget intresse
hos barnen

Barn glöms bort Pedagogers
inverkan, genom
att inte sjunga

själva

Negativt med sångsamlingen
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Anledningen till att Malins förskola inte har sångsamling oftare än en gång i veckan, är på grund av 
tidsbrist. Då de har andra aktiviteter de övriga dagarna, vilket gör att det inte finns utrymme för fler 
sångsamlingstillfällen. Malin tog även upp att hon inte vill avbryta barnens lek, då sångsamlingen ska 
börja. Däremot sa hon att det oftast inte är något problem, då barnen tycker att sångsamlingen är rolig. 
Linda pratade om att det är viktigt att man har ett syfte med sångsamlingen. Om syftet är att bara sitta 
still och barnen inte är intresserade, uttryckte Linda att denna typ av sångsamling är negativ. Linda 
tryckte på att sångsamlingen ska vara lustfylld och intressant för barnen och att man utgår ifrån 
barnens intresse. 

Efter att ha framställt resultatet, kan vi se att de intervjuade pedagogerna inte nämner negativa 
aspekter med sångsamling, i samma mängd såsom positiva aspekter. 

Analys 
Efter att ha intervjuat de sex pedagogerna, tolkar jag utifrån vad de uttryckt, att de arbetar aktivt 
utifrån ett syfte med sångsamlingen. Även om de arbetar med olika former av sångsamlingar, upplever 
jag ändå en positiv inställning till sång, då de uttrycker att den skapar glädje hos barnen och dem 
själva. Jag tolkar pedagogerna som engagerade, genom att de uttrycker sig positivt om sångsamling 
och arbetar på olika vis för stimulera barnens lärande och utveckling. Jag anser att resultatet besvarar 
mina frågeställningar och mitt syfte. 

Linda nämner att sångsamling är positivt för språkutvecklingen, men motsäger sig själv när hon senare 
berättar att det är svårt att avgöra om det är just sångsamlingen, som påverkar språkutvecklingen eller 
inte. Ulf Jederlund skriver i sin bok om hur musik och språk hör ihop. Musik och språk sammanfaller 
exempelvis i sången, vilket är centralt i sångsamlingen. Sedan är sångsamlingen också en social 
konstruktion, där man aktivt utvecklas tillsammans. Därmed blir sångsamlingen en situation där 
språkutveckling sker (Jederlund, 2012: 62-64).  

Inom det sociokulturella perspektivet finns det så kallade redskap eller verktyg, vilka är medel för att 
förstå vår omvärld. I sångsamlingen kan sång och rörelser exempelvis fungera som verktyg, enligt min 
tolkning. Mia tar upp att minnet kan tränas i sångsamlingen. Detta stämmer om vi ser utifrån vad 
Vygotsky tog upp om språk som ett psykologiskt verktyg. Språk är ett kommunikationsmedel, vilket 
leder till utveckling och tillämpning av kunskap i sociala sammanhang. Minnet är dessutom bundet till 
språket och sociala praktiker (Hundeide, 2006: 124)(Säljö, 2010: 20-23, 105-114, 134, 232)(Phillips & 
Soltis, 2010: 93). Därmed är Mias påstående ”riktigt” utifrån ett sociokulturellt perspektiv, enligt min 
uppfattning.  

Något jag fastnade för var att Tina pratade i intervjun om att det kan bli problematiskt för de yngre 
barnen vid sångsamlingar för hela förskolan. Medan de intervjuade (Malin, Linda & Erica) som 
arbetar på detta sätt på förskolorna, tog inte upp detta som ett problem. Eriksson tar upp att 
sångsamling som är för hela förskolan på ett, enligt mig, positivt sätt. Eriksson förklarar att det är den 
enda aktivitet där dem kan samlas så många individer och samverka (Eriksson, 2013: 57-59). Detta får 
mig att fundera över om det bara är Tina som har denna åsikt. Eller om det är fler av de intervjuade 
pedagogerna som upplever detta, men att de inte nämnt det i intervjun. I Perspektiv på lärande står det 
att lärare inte bör se att barn har ”fastnat i ett visst intellektuellt tillstånd” (Phillips & Soltis, 2010: 92-
93). Därmed faller ansvaret på läraren eller pedagogen, att inte begränsa barn.  
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Två av de intervjuade tog upp vikten av att våga sjunga som pedagog. Den ena pedagogen var Erica 
som uttryckte: ”Utan det viktigaste é att man själv vågar och då vågar barnen, så man påverkar dem ju 
så”. Elin var den andra som tog upp detta: ”Sångsamling är en samling som glöms bort då många 
pedagoger tycker att de inte kan sjunga”. Vygotsky menade på att barn lär och utvecklas i det sociala 
samspelet. När det sker i samband med en äldre person som ledare, kallas det zone of proximal 
development, vilket nämnts tidigare. I det här fallet blir det pedagogerna på förskolorna, som är 
ledarna under sångsamlingen. Detta innebär att de pedagoger som inte vågar eller väljer bort 
sångsamlingen, begränsar barnens lärande. Därmed är pedagogernas åsikter om detta relevant, i 
samband med det sociokulturella perspektivet (Hundeide, 2006: 71)(Jederlund, 2012: 173)(Phillips & 
Soltis, 2010: 91-92). En annan person som tar upp detta är Marie Eriksson i Musik i förskolan. 
Olofsson tar upp vikten av att bjuda på sig själv och fortsätter med att genom att den vuxna är 
engagerad får man med sig barnen och det blir roligt att sjunga. Det viktigaste är alltså inte att sjunga 
rätt tonart eller rent (Eriksson, 2010: 36-38).  

Tina tog upp om att förskolan har gått åt att pedagogen lyssnar på barnen, genom att barnen själva 
exempelvis är mer delaktiga i val än förut. Däremot stämmer inte detta överrens med vad Linda sa, då 
hon uttrycker att vid deras större sångsamlingar de har en gång i veckan finns det inget utrymme för 
barnen att välja sånger. Detta får mig att fundera över när det är lämpligt att barnen får ta plats och 
vara delaktiga. Är det möjligt i förskolan/förskoleklassen att barnen alltid är delaktiga beslut? Det är 
inget jag kan besvara men något jag tycker kan vara värt att fundera över. I läroplanen för förskolan 
(rev 2010) står det under riktlinjer för förskollärare att:  

”förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där 
barnen aktivt deltar”. Läroplan för förskolan Lpfö98, sid. 8 (reviderad 2010) 

Då detta står tydligt i läroplanen är det något som ska ske på samtliga förskolor. Däremot tror jag att 
alla förskolor inte alltid gör så, av olika anledningar. Men också av den anledningen att inte en utan 
flera nämner att sångsamlingarnas sånger är förbestämda av pedagogerna. Likt Tinas förskolan där de 
har lådan med mjuka djur som barnen får välja ur. Även om barnen får välja ur lådan, är valet ändå 
begränsat till de djur som ligger i lådan. En tanke från min sida är att man kanske borde byta ut 
mjukisdjuren oftare än vad Tina uttryckte, de har alltså haft samma mjukisdjur i lådan hela hösten. 
Olofsson (2010) skriver likt läroplanden för förskolan (rev 2010) att samlingen ska vara demokratisk 
och ge plats för inflytande. Det har nämligen att göra med ledarskapet om samlingen blir demokratisk 
eller inte (Olofsson, 2010: 50-53). Detta innebär att det ställs krav på pedagogen, det är alltså dem och 
jag som framtida förskollärares ansvar att samlingen/sångsamlingen blir demokratisk och en möjlighet 
till inflytande och påverkan.  
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Diskussion 

Resultaten som framkommit i denna studie utifrån syftet och frågeställningarna, är att de intervjuade 
pedagogerna har olika arbetssätt vad gäller sångsamling, utifrån vad de uttryckt. Samtliga pedagoger 
såg glädje som en positiv aspekt med sångsamlingen. Flertalet av pedagogerna kopplade sångsamling 
med gemenskap och/eller stämning, som positiva aspekter. De skiljde sig åt vad gäller negativa 
aspekter, däremot sa majoriteten av de intervjuade att de inte såg eller hade svårt för att se någon 
nackdel med sångsamling. Resultatet visade även att pedagoger uttrycker att sångsamlingen påverkar 
barnen genom att de främst blir glada. Sedan hade de olika aspekter på hur sångsamlingen har för 
inverkan på barnen.  

Något som jag reagerade över att ett par av de intervjuade tog upp vikten av att våga sjunga. För mig 
är det en självklarhet att sjunga med engagemang, vilket kan bero på att jag har en trygghet vad gäller 
min sångröst. Detta fick mig att inse att det faktiskt inte kanske är en lika trygg situation för alla. Det 
jag kan tänka mig är att sång kan skapa en press på individen. Med tanke på program på tv:n som 
visas, exempelvis Idol, där en del människor blir kritiserade för att vara tondöva. Däremot tycker jag 
att det är synd om barn blir drabbade, på grund av en pedagogs rädsla för att sjunga. Det Eriksson 
(2010) tar upp om att det viktigaste är att vi sjunger och inte hur, anser jag vara förnuftigt i detta 
sammanhang. Eriksson nämner även att barnen inte bryr sig om hur pedagogen sjunger (Eriksson, 
2010: 36-38).  

Det fanns inga skillnader mellan just förskolan och förskoleklasserna. Detta var heller inget jag letade 
efter, då det inte är relevant till studiens syfte. Däremot kan jag tycka att det är intressant att det fanns 
likheter med hur både pedagogerna för förskolorna respektive förskoleklasserna uttryckte sig i 
intervjuerna. Det vill säga att jag inte kunde kategorisera in dem efter yrket, då de inte fanns markanta 
skillnader mellan dem. 

Resultatdiskussion  
Resultaten av denna studie visar liknande resultat som i Norberg och Paremyrs (2010) avhandling, 
som togs upp under tidigare forskning. Att de intervjuade pedagogerna tar upp glädje i samband med 
musik och sång. Utifrån detta man se att samtliga intervjuade från båda avhandlingar är glädje något 
som gärna kopplas till sång och musik.  

En intressant aspekt är att sång och hälsa kopplas samman i litteratur (se tidigare forskning), men 
uttrycks inte av de intervjuade, utan de flesta kopplar sång med språkutveckling. Språkutveckling är 
viktigt självfallet, med tanke på att språk är likt ett redskap för att kunna samspela med andra (Säljö, 
2010: 20-23). Men jag tycker att det är märkligt att ingen nämner hälsan. Enligt svensk och tysk 
forskning har man sett att körsång är bra för hälsan, immunförsvaret höjs, stress och risk för 
blodproppar minskas exempelvis (Jederlund, 2012: 11-14, 80)(Dingle, Brander, Ballantyne & Baker 
2012: 406-407). För den som är APC-resistent (har större risk för blodproppar), kan möjligen sång ha 
en positiv effekt (Jensen, 2001). Sång kopplat till hälsa verkar vara aktuellt, då jag den 15 december 
2013 upptäckte att det togs upp på mjölkpaketet (se bilaga 1). Sedan kan man fundera över om det 
handlar om att de intervjuade personerna är omedvetna om detta, eller om de helt enkelt inte tänkte på 
det. Sedan skulle det också kunna bero på utformningen av intervjufrågorna, dessa kanske inte fick 
pedagogerna in på tankar om hälsa kopplat till sång. 
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Slutsatser 

Denna studies slutsatser är att strukturen ser olika ut på de olika förskolorna/förskoleklasserna. Det 
finns både likheter och skillnader, vad gäller mängden barn, utformningen och hur ofta de förekom. 
Likheterna är att flera förskolor har valt att ha en sångsamling i veckan för hela förskolan medan de 
andra förskolorna och förskoleklasserna hade på sina avdelningar.  

Pedagogerna jag intervjuade hade en positiv syn på sångsamling och kopplade den främst till glädje 
och gemenskap/stämning. Men fler positiva saker med sångsamlingen som pedagogerna uttryckte var 
språkutveckling, social kompetens, kultur, själförtroende och självkänsla, motorik/rörelse, 
minnesträning och att barnen blir sedda och hörda. De flesta pedagoger hade inget negativt att säga om 
sångsamlingen. De negativa aspekterna som framkom var tidsbristen till att ha sångsamling oftare i 
verksamheten, pedagogen som en begränsning för barnen genom att inte våga sjunga, avbrytande av 
barns lek, barn glöms bort och att sångsamlingen sker utan intresse och lust hos barnen. 

Vidare forskning 
Efter denna studie har nya tankar väckts och för mig vore det intressant att både intervjua pedagoger 
och observera deras agerande på förskolor. Detta för att få möjlighet att se om det pedagogerna säger i 
intervjun om hur de arbetar stämmer överrens med hur de faktiskt arbetar. För det är en sak att säga 
hur man gör än att faktiskt göra det. Då jag själv filmat mig själv under utbildningen för att bli 
förskollärare, upptäckte jag att min föreställning om hur jag agerar i situationer behöver inte alltid vara 
hur jag faktiskt agerar. Detta var en viktig upptäckt för min egen del, då jag nu är medveten och kan 
arbeta på hur jag agerar i olika situationer. Därför vore det intressant att se om det pedagogerna 
berättar om, om sångsamlingen är vad de faktiskt gör under dessa stunder.   
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