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Abstract 
 
Detta är en uppsats som handlar om musik i förskolan. Hur ser pedagogers planering och 

genomförande av sångsamlingar ut? I litteraturgenomgången behandlas pedagogens roll, 

musikens roll, musikens påverkan, barnet och musiken, kreativitet och vad läroplanen säger. 

Det som undersöks med hjälp av intervjuer och observationer är om pedagoger har planering, 

mål och syfte med det de gör, samt hur genomförandet ser ut. Resultatet visar att 

pedagogerna har planeringar för sångsamlingarna i olika grad. De har även olika mål och 

syfte. Pedagogernas planering stämde överens med deras genomförande. I diskussionen 

diskuteras huruvida informanternas syn på sina egna sångsamlingar stämmer överens med 

vad som sägs i litteraturen. I slutet finns en kort sammanfattning som främst behandlar 

resultat och litteratur. 

 
 
Ämnesord: Sångsamlingar, musik, förskola, pedagoger, planering, genomförande, mål, 
syfte.     
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 

Vi är två lärarstuderande som hösten 2007 gick en specialisering som heter ”barns estetiska 

språk” och innehåller musik, drama, bild, lek och rörelse. Efter många diskussioner om 

estetikens betydelse i förskolan, väcktes ett intresse för hur en medveten användning av musik 

i förskolan kan bidra till barns utveckling och lärande. ”Musiken är som sådan redan ett språk 

som sammanför människor från olika etniska grupper och kulturer, ett universellt sätt att 

förmedla känslor och budskap och kommunicera med varandra, utan ord, utifrån egna toner, 

rytmer och rörelse.” (Vesterlund, 2003, s 8) Detta är en liten del av vad vi menar att musiken 

kan bidra med till oss människor. Speciellt i dagens mångkulturella samhälle där alla har rätt 

till att känna att de deltar på samma villkor. Det finns tyvärr fortfarande en klyfta mellan de 

olika kulturer som finns i Sverige idag och musiken som vi ser det, kan till viss del minska 

denna klyfta. Vi har erfarenhet av att det används mycket musik men vi funderar över om 

pedagogerna har något syfte med musiken eller om de använder den av ren rutin. Är 

pedagogerna medvetna om hur mycket de kan använda musiken till, i vilken utsträckning 

musiken kan vara bra inom olika områden? Eftersom vi själva vill använda musiken i vårt 

framtida yrke vill vi få mer djupgående kunskaper i hur det ser ut i olika förskolor samt vad 

teorierna och litteraturen säger om detta.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att ta reda på hur och varför pedagogerna använder sig av musik i 

sångsamlingar. Att förskolan ska använda musik i verksamheten i till exempel sångsamlingar, 

står det bland annat om i Lpfö 98: ”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.” ( Utbildningsdepartementet, 2001, s 10) 

 

1.3 Problemformulering 

Hur ser förskolepedagogers planering ut inför en sångsamling? Hur ser genomförandet ut? 
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1.4 Disposition 

I litteraturgenomgången tas bland annat pedagogens roll, musikens roll och musikens 

påverkan upp. Därefter kommer metoddelen där bland annat genomförandet och pedagogerna 

presenteras. Efter det kommer resultatdelen med analys och sen diskussionsdel samt en 

sammanfattning. 
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2. Litteraturgenomgång 
 
2.1 Pedagogens roll 

I lärarutbildningen ingår inte någon direkt musikundervisning och Sundin (1995) påpekar att 

det inte finns några krav på att man som förskollärare ska ha några kunskaper i musik. Om 

läraren känner sig trygg med musik känner barnen av det, är läraren istället obekväm och 

osäker märker de det. Läraren visar sina egna erfarenheter i undervisningen av musik utan att 

göra det medvetet. Sundin (1995) menar att jämför man förskola och skola har 

förskolepedagogerna en fördel vad gäller musik. Finns det en pedagog som är intresserad av 

musik kan han/hon lätt få användning för detta när som helst i verksamheten, medan det i 

grundskolan finns en bestämd lektion till ämnet musik. Han menar vidare att om pedagogerna 

på förskolan fått en god grund i musik i lärarutbildningen bidrar detta till en god 

musikutveckling hos barnen. Även om pedagogerna inte fått den bästa utbildningen inom 

musik är det ändå en bit på vägen. Enligt Karen Hjorts artikel Förskolan: Musiklek i vardagen 

(Almerud 1984) finns det många pedagoger som inte vågar ta med sig barnen in i musikens 

värld bara med hjälp av sin egen röst. De vill gärna ha material till som till exempel 

instrument eller förinspelad musik. 

 

En annan faktor för att sångsamlingen ska bli framgångsrik är samarbete i arbetslaget något 

som Uddholm (1993) anser är viktigt. Det är viktigt att kompromissa och att tillsammans 

komma fram till det gemensamma målet. Att komma fram till den lösningen som ger både 

arbetslaget och barngruppen mest. Detta gör man enligt Uddholm genom att ha en rak 

kommunikation och inte vara rädd att ta upp saker man är oeniga om.  

 

Bojner (1998) påpekar att när en sångsamling ska genomföras ska man inte bry sig om var 

man är, det räcker med ett tomt rum för att det ska gå vägen. Hon menar att allt sitter i 

huvudet på pedagogen. Barnen bryr sig inte om var de är och har så stor fantasi att de kan 

förvandla minsta lilla sak till vad som helst. Enligt Jernström och Lindberg (1995) har 

pedagogen hela aktiviteten i huvudet och har tänkt ut hur det ska bli, pedagogen kan lätt bli 

trångsynt och inte ta tillvara på barnens förslag och idéer. De menar att pedagoger inte vill att 

det ska bli rörigt och då inte vågar släppa efter på sitt eget upplägg för aktiviteten. De påpekar 

vidare att det är viktigt att våga släppa efter, både för barnens och för de vuxnas skull. Ibland 

är det de oplanerade som ger mest. Uddholm (1993) anser att det är viktigt för pedagoger att 
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misslyckas. Det är då man lär sig som mest. Det är även viktigt att våga skämta om sina 

misstag istället för att hänga upp sig på dem. Han menar vidare att alla pedagoger kan 

använda sig av musik som redskap i verksamheten. Det viktiga enligt honom är att se till det 

man kan, inte det man inte kan. 

Mål och syfte med att ha sångsamlingar på förskolan måste främst vara att främja barnens 

personliga utveckling och att ge dem olika uttryckssätt detta diskuteras bland annat av Sundin 

och Gudmundsson. Sundin (1982) påpekar att pedagogerna på förskolan och i skolan inte kan 

göra barnen till vare sig konstnärer, artister eller balettdansöser, men det viktiga är att de 

skapar förutsättningarna för barnen. Gudmundsson (1992) menar att pedagogerna på 

förskolan ska ge barnen möjlighet att lära sig genom alla sätt, se, höra och att göra. Inte ta bort 

något av sätten som lätt händer när barnen blir större och kommer till skolan.  

2.2 Musikens roll 

Uppfattningarna om vad estetiken kan ge oss människor kan vara olika, Sundin (1988) menar 

att det finns två olika sätt att se på estetikens betydelse, det vanligast förekommande är att 

estetiken är något som sätter guldkant på tillvaron medan den inte så vanligt förekommande 

meningen är att estetiska upplevelser och användandet av estetik är ett sätt att lära och att 

utforska/uppleva sin omvärld. Vidare anser Sundin att varje individs möte med estetiken 

innebär någon ny sorts kunskap. Denna kunskap är unik för varje individ, och, enligt Sundin, 

en förutsättning för utveckling.  Björkvold (2005) konstaterar att barn behöver alla 

uttryckssätt för att kunna utvecklas till den personen barnet ska bli.  

Sundin (1995) anser att synen på musik ur en pedagogisk synvinkel har varit att det inte är 

något för alla barn/elever utan bara för vissa ”utvalda”, de som har en särskild talang för det. 

Detta har gjort att det innan inte skett så stor utveckling inom området. På senare tid har dock 

en förändring skett som lett till vad Sundin benämner som en ”ny musikpedagogik”. Enligt 

denna ”nya musikpedagogik” är åren i förskolan mycket viktiga och den betonar även att 

musiken ska vara för alla. 

En uppfattning om sång och musik är att det är gränsöverskridande och Bojner (1998) menar 

att det inte spelar någon roll från vilken kultur man är eller vilket språk man talar, man kan 

alltid sjunga tillsammans. Musik är något som är gemensamt för alla länder, det finns i de 

flesta hem.  
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Uddholm (1993) poängterar att alla, både barn och vuxna är oerhört musikaliska, det är bara 

att allt inte kommer fram eftersom det många gånger blir hämmat av olika anledningar. Han 

menar att ”istället för att hindras av alla våra begränsningar vore det kanske bättre att utgå 

från våra möjligheter”. (Uddholm, 1993, s 26) 

 

2.3 Musikens påverkan 

Gudmundsson (1992) anser att musik kan förändra en hel grupp, att musik frigör endorfiner, 

gör dig lycklig, gör dig mer kreativ, får dig att lugna ner dig o.s.v. Sundin (1995) påpekar att 

musiken kan användas som ett verktyg för att lära sig saker inom andra ämnesområden men 

även för att utveckla olika förmågor hos barnen. Till exempel kan förskolepedagoger bidra till 

att utveckla barnens språk genom att använda musik och sång på olika sätt. Detta är även 

något som Wiklund (2001) tar upp, musikens positiva inverkan på språkutvecklingen. 

Svensson (1998) menar att genom att till exempel sjunga med barnen i förskolan kan man 

motverka att de får läs och skrivsvårigheter, eftersom man på så sätt tränar deras språkliga 

medvetenhet.   

 

Hur ska då sångsamlingen vara för att ge dessa positiva resultat? Wiklund (2001) menar att 

när man ska ha musik med förskolebarn handlar det inte om att undervisa utan om att vara 

lyhörd för vad som händer i deras värld och bygga på detta för att skapa givande och 

meningsfulla sångsamlingar. Vidare menar Wiklund att med de allra minsta barnen (1-2 

åringar) kan vi genom musikstunder utveckla barnens motorik. Genom medveten användning 

och planering av sångsamlingarna kan vi bidra till att barnen utvecklas inom många områden. 

Att vuxna är aktiva tillsammans med barnen är en förutsättning för att de ska få ut maximalt 

av dessa aktiviteter. Sundin (1982) poängterar att barn inte är intresserade av vad det färdiga 

resultatet blir utan det viktiga för dem är vägen dit, själva processen. 

 

Alla människor har någon relation till sång, och de flestas relation är förhoppningsvis av 

positivt slag. Musik har olika inverkan på olika människor och Bojner (1998) påpekar att det 

är bra för alla människor att sjunga. Det gör att man mår bra och det är ett intresse som inte 

kostar pengar utan man har all utrustning man behöver inom sig. Hammershöj (1995) menar 

att vi i västvärldens kultur ”glömmer” bort hur vi ska använda oss av den naturliga andningen 

för att sjunga och dansa och må bra, något vi alla kan när vi föds. Det menar Hammershöj är 

något som pedagoger ska arbeta med när de har musik med barnen. Detta för att de ska få 
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behålla denna förmåga så länge som möjligt. Pedagogerna ska göra detta genom att låta 

barnen improvisera och experimentera med sin röst, sång och så vidare. Något som enligt 

Sundin (1995) är väsentligt för pedagoger i arbetet med barnen är att hjälpa dem att bibehålla 

det naturliga sambandet mellan kroppsrörelser och rytmer. Sundin menar vidare att musik och 

rörelse är något som går hand i hand för barn. Hör de musik vill de röra på sig och om de rör 

på sig vill de sjunga. 

 

”Öronen blunda aldrig, och det blir aldrig tyst. Alla slags ljud kan bli musik, och det gäller att 

väcka upp sensibiliteten hos människan så att hon lever helt och fullt med vidöppna sinnen”  

(Jernström & Lindberg, 1995, s 16) 

 

2.4 Barnet och musiken 

I kontakt med spädbarn är det rytmen som spelar störst roll. Det finns rytmer i allt, sång, 

musik, tal, dans o.s.v. I samtal med spädbarnet tar det lika stor plats som sin mamma eller 

pappa. De samtalen handlar om är att utbyta känslor (Björkvold 1998). Jernström och 

Lindberg (1995) hänvisar till Hoëm när de menar att vi har förmågan att vilja kommunicera 

med andra redan när vi föds. Vi vill ha någon annan att dela vardagen med. Vi vill ha kontakt 

med andra och använda oss av olika uttryckssätt tillsammans. 

John Lind och Sigrid Neuman skriver i sin artikel Musik i livets början (Almerud 1984) att 

barnets hjärna är som mest mottaglig för ny kunskap under de första åren. Barnen är även som 

mest känsliga för ljud under denna period och hör mer än vuxna gör, både vad gäller de lägre 

och högre tonerna. Även Björkvold har en artikel (Almerud 1984) där han konstaterar att 

vuxna tycker barn är musikaliska om de sjunger fint. Han däremot menar något helt annat. 

Han visar på att det är sången som en uttrycksform som spelar roll, inte hur fint man sjunger. 

Musiken ger uttryck åt känslor. Den används när orden inte är tillräckliga. Den utlöser till 

exempel glädje och tårar. Sundin påpekar att musik kan vara ett sätt att ge uttryck för vem 

man är och var man befinner sig i livet. Musiken kan tillfredsställa olika behov hos barnen. 

Varköj (1996) hänvisar i sin bok till Reimer som menar att med ett expressionistiskt synsätt 

kan musik inte vara ett språk. Ljud kan inte vara ord. Det är därför musik kan ge inblick i 

känslor medan med ord blir det svårt att beskriva vad man känner. Som till exempel när man 

känner hat eller sorg. Vi kan inte förstå våra känslor med hjälp av språk. 
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Björkvold (2005) konstaterar att spontansången är viktig för alla barn och den är ett sätt att 

reagera på olika händelser. Barnen sjunger utan att någon säger till vad eller när de ska 

sjunga. Det är ett viktigt uttryckssätt. Med hjälp av både fantasi och spontansång skapar 

barnen sina egna sånger och på så sätt kan barnen få fram kunskap de annars inte tänkt på. 

Ofta använder sig barnen av humor och gör sina sånger lite tokiga. Vidare hävdar Björkvold 

att utan spontansång finns ingen lek. I samspelet mellan barnen kan ett barn börja sjunga en 

sång och sen ge vidare den till nästa som avslutar den. Detta gör spontansången till en viktig 

kommunikationsfaktor. Sundin (1982) menar även att det är när barnen är 5-6 år som de är 

som mest kreativa. Detta håller även Björkvold (2005) med om. Sundin (1982) hävdar vidare 

att i spontansången under de här åren sjunger barnen allt de gör och tänker. Istället för att tala 

som vanligt sjunger de, de växlar gärna mellan tal och sång. De tränar olika begrepp och 

använder sig av mycket rörelse. Sundin menar vidare att något år efter 5-6 försvinner 

spontansången nästan helt. Detta menar han kan bero på att barnen inte har lika mycket 

estetiskt verksamhet i skolan som i förskolan. 

Enligt Sundin (1995) är det först under barnets andra år som det kan känna igen sånger det 

hört tidigare och även börja sjung dem. Men de kan långt tidigare höra skillnad på sång och 

tal.  

2.5 Kreativitet 

Vygotskij (1995) menar att kreativitet inte är något som bara vissa människor begåvas med 

utan något som alla människor besitter. Denna kreativitet är något som barnen ger uttryck för 

mycket tidigt och som är viktigt för deras utveckling. Beroende av vilken ålder barnet 

befinner sig i visar den sig på olika sätt. Men oavsett vilken ålder man befinner sig i anser 

Vygotskij att man använder kreativiteten för att lära sig nya saker. Vidare påpekar Vygotskij 

att all kreativitet på något sätt hämtar inspiration av sådant som barnet upplevt eller tagit del 

av i sitt liv. Denna inspiration blir större ju mer man upplevt. Detta betyder enligt Vygotskij 

att pedagogers arbete är att se till att barnen får så stor variation av upplevelser och 

erfarenheter som möjligt, för att de ska ha en stor bas att hämta inspiration ur. Dock är barnen 

inte enbart beroende av att de ska vara förstahandsupplevt utan det kan lika gärna vara någon 

annans berättelse som lägger grunden till en erfarenhet som används i skapandet av något. 

Två andra faktorer som påverkar kreativiteten är den kontext barnet befinner sig i och de 

behov barnet har. Vidare menar Vygotskij att man ofta i tonåren slutar med de estetiska 

verksamheter som man inte upplever sig ha en särskild talang för. Vygotskij poängterar hur 
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viktigt det är att stärka barnen i deras kreativitet. Inte bara för att de ska vara skapande barn 

utan även för att alla uppfinningar och all vetenskaplig framgång inom alla områden är 

beroende av människans kreativitet. 

 

2.6 Läroplanen för förskolan 

Enligt läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet 2001) ska förskolan vara en plats 

där barnen känner trygghet och de ska få all den kunskap de behöver. De ska få utvecklas i sin 

egen takt och detta arbetar pedagogerna tillsammans med föräldrarna aktivt för. Förskolan har 

även som ansvar att ge barnen kunskap om kultur och låta dem utvecklas inom detta. 

Ansvaret innebär även att låta barnen få utveckla sina kommunikativa sidor i samspel med 

både barn och pedagoger, de ska även våga ta för sig. Förskolan ska sträva mot att barnen ska 

använda sig av de estetiska ämnena för att bli kreativa människor samt för att de ska kunna 

delge andra sina upplevelser och känslor. Pedagogerna ska även arbeta mot att barnen ska få 

utveckla det motoriska, alltså både grov och finmotorik. Att barnen måste få förutsättningar 

för att utveckla sitt ordförråd, leka med ord och att få stöd i sin språkutveckling är en självklar 

punkt i läroplanen. Pedagogerna måste även ta vara på barnens idéer och nyfikenhet för det är 

barnens rätt att få vara med och påverka både innehåll och själva verksamheten på förskolan. 
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3. Metod 
 
3.1 Val av förskolor och pedagoger 

Vi valde ut tre olika förskolor i två olika kommuner i Skåne. Valen baserade sig på att vi hade 

kommit i kontakt med förskolorna vid tidigare praktiktillfälle i vår utbildning. Det är olika 

åldrar på de avdelningarna vi valde att observera och intervjua. Detta för att få hela förskolan 

representerad. På den första avdelningen där Henrik arbetar går barn 1-5 år och där arbetar 

fyra pedagoger totalt. På den andra avdelningen vi besökte arbetar Lina tillsammans med tre 

andra pedagoger och de har barn i åldrarna 1-3 år. På den sista utvalda avdelningen arbetar 

Kerstin med barn i 5års åldern tillsammans med tre andra pedagoger.  

 

Henrik är 29 år och är utbildad fritidspedagog. Han har jobbat på förskolan i tre år. Förskolan 

består av två avdelningar och avdelningen som Henrik jobbar på är en syskonavdelning.  

Lina är 27 år och har gått lärarutbildningen lärare 0-6 år. Hon jobbar på en småbarnsavdelning 

där hon har jobbat i tre och ett halvt år. Även denna förskola består av två avdelningar.  

Kerstin är 44 år, hon har gått språk och skapande. Hon har arbetat i två år på en 

femårsavdelning som tillhör en förskola med sex avdelningar. 

 

3.2 Val av metod 

När vi gjorde våra undersökningar använde vi oss av den kvalitativa forskningsmetoden 

(Kvale 1997) där vi först intervjuade pedagogerna och sedan observerade dem när de ledde en 

sångsamling. Vi ansåg att detta skulle vara det bästa sättet att få svar på vår 

problemformulering. I intervjuerna använde vi oss av både slutna och öppna frågor. Vi valde 

att intervjua pedagogerna innan vi observerade sångsamlingen för att kunna se om de gjorde 

som de sagt att de skulle göra. Om deras mål och syfte stämde med vad som hände i 

sångsamlingen. De fick bland annat beskriva hur de skulle genomföra samlingen och vilket 

mål och syfte de hade (se bilaga 1). Vi använde oss av bandspelare för att få med allt vad 

pedagogerna svarade i intervjun. Genom valet av bandspelare behöver inte intervjuaren sitta 

och skriva ner allt personen säger. Den kan istället koncentrera sig på personen och ha ett 

vanligt samtal. Intervjuaren kan då ha ögonkontakt hela tiden och få med mer än när man 

antecknar. Då blir det ofta svårt att hinna med att skriva ner precis allt som blir sagt. Eftersom 
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det kändes som vi skulle missa mycket genom att skriva valde vi det som skulle ge oss mest, 

bandspelare. Denscombe (2000) menar att bandupptagning är ett säkert sätt att få med all den 

verbala kommunikationen. Vidare menar Denscombe att man ska ha ett hjälpmedel för att 

komma ihåg vad som sades eftersom vi människor inte kan förlita oss på vårt minne.  

När det var dags för sångsamling satt vi lite avsides och observerade med penna och papper 

genom att objektivt skriva ner det vi såg. Denscombe anser att man som observant ska ha en 

tillbakadragen roll för att inte påverka utfallet av observationen. Vi koncentrerade oss på att se 

om pedagogernas svar i intervjun stämde med det som hände i sångsamlingen. 

3.3 Metodkritik 

Enligt Denscombe (2000) kan en nackdel med intervjuer vara att tillförlitligheten inte blir 

100% på grund av den relation som uppstår mellan intervjuare, respondent och den miljö 

intervjun genomförs i. Även att respondentens kroppsspråk och mimik inte kommer med på 

en bandinspelning kan påverka resultatet. Vidare menar Denscombe att en intervju inte ger en 

verklig bild av någons handlingar eftersom det någon säger inte alltid stämmer överens med 

det som de gör. Därför valde vi att även göra observationer för att uppväga detta. Att göra 

bara observationer ger enligt Denscombe inte heller någon fullständig bild av 

händelseförloppet eftersom man då bara får veta vad någon gör och inte syftet bakom. Det 

kan även vara så att tillförlitligheten minskar just på grund av att observatören är där, alla 

kanske inte är sig själva när det är någon som observerar och skriver upp vad man gör. 

 

3.4 Etiska överväganden 

De tre utvalda pedagogerna kontaktades en tid före besöken via telefon där vi presenterade 

oss och vilken skola vi gick på samt vad vi ville ha ut av intervju och observation. Vi 

bestämde tid och plats och berättade att vi skulle komma att använda bandspelare för att spela 

in vad som sades. Vi berättade för dem att det bara var vi som skulle lyssna på svaren och att 

de skulle vara anonyma genom hela arbetet. De fick även veta att deltagandet var frivilligt och 

att de kunde avbryta när som helst. Pedagogerna gav oss muntligt ett avtal där vi fick lov att 

observera barnen. Eftersom det inte var intervju med barnen eller att det inte togs bilder eller 

ljudupptagning ansåg vi inte att vi behövde kontakta barnens föräldrar. Inget speciellt barn 

nämns, vi observerade enbart barnen som grupp. Vi har tagit del av de fyra viktiga aspekterna 

sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet från Vetenskapsrådet. (2007) 
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4. Resultat  
 

4.1 Henrik 

I Henriks arbetslag planerar hela arbetslaget eller den som ansvarar för samlingen just den 

dagen. Han brukar läsa sångerna först om barnen inte kan dem men denna dag kommer de att 

sjunga dem direkt. Henrik har som mål att barnen ska lära sig Luciasångerna och hans syfte är 

att barnen ska ha roligt. Skälet till att de använder musik är att sång skapar glädje och att det 

är bra för språkutvecklingen. Henrik följer upp sångsamlingarna på så sätt att han tänker efter 

vilka sånger barnen hade svårt för så de kan träna mer på dem. Han menar att det händer att 

barnen använder musiken i den fria leken.  

Samlingen börjar med att pedagogerna delar ut frukt till alla barnen. De frågar hur mycket de 

vill ha samt vilken frukt. Vissa barn svarar med teckenspråk andra säger vad de vill ha. När 

barnen äter presenterar pedagogerna vad som ska hända i dagens sångsamling. De frågar om 

barnen vet vilka sånger man brukar sjunga på Lucia och barnen kommer ihåg några. När 

barnen ätit upp tränar alla teckenspråk, de repeterar de olika tecknen de haft innan i veckan. 

Pedagogerna berömmer för att de kom ihåg.  

När de har gått igenom alla tecken börjar de med Luciasångerna. Pedagogerna ger ledtrådar 

till vilken sång de ska sjunga. Barnen gissar på olika och när de träffar rätt sjunger de dem. De 

sjunger fyra-fem sånger. Pedagogerna berömmer efter varje sång. Efter det avslutas samlingen 

med att barnen i tur och ordning får gå och klä på sig eftersom de ska gå ut. 

Enligt Henrik brukar han läsa sångerna för barnen innan de sjunger dem men det hade han 

inte planerat att göra på denna sångsamlingen vilket han heller inte gjorde. Hans mål är att 

barnen ska lära sig Luciasångerna något som observationen visar att han ger dem 

förutsättningar att göra men det kanske inte är något som går att uppnå på en sångsamling. 

Henrik menar att skälet till att de på hans avdelning har sångsamlingar är att sång skapar 

glädje och syftet med denna sångsamlingen är att barnen ska ha roligt. Av vad vi kunde utläsa 

av barnen under denna sångsamling så tyckte barnen att det var roligt.   

4.2 Lina 

Lina berättar att i hennes arbetslag är det hela arbetslaget tillsammans som planerar 

sångsamlingarna. Just på denna sångsamlingen kommer alla att sitta ner på golvet och sjunga 
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namnsången, därefter kommer de att sjunga de andra sångerna i den ordningen de kommer på 

dem. Hennes mål för dagen är att barnen ska utveckla grov- och finmotorik men även språket. 

Hon berättar att de sjunger namnsången för att barnen ska se vilka som är närvarande. Linas 

syfte är att barnen ska våga röra sig och vara trygga i gruppen. Barnen ska även våga tala i 

den stora gruppen. Anledningen till att de har sångsamlingar menar hon, är att det är ett lättare 

sätt att lära sig språket. De får rytmen ”inpräntad” i kroppen. Lina och hennes kolleger följer 

upp sångsamlingarna när de planerar på så sätt att de ser barnens utveckling och då utvecklar 

sångsamlingarna. Hon anser att hon ser att barnen använder sångerna i den fria leken. Hon 

menar att när barnen kommer igång med spontansången hör de att barnen nynnar på vissa 

sånger och ibland gör rörelser från vissa ramsor eller sånger. 

Pedagogen talar om för barnen att de ska ha samling och de går in i ett litet rum och sätter sig 

på golvet. Pedagogen frågar om de ska sjunga namnsången och får ett jakande svar från 

barnen, pedagogen frågar därefter vem de ska börja med. En pojke vill att de börjar med 

honom och så gör de, och sjunger sen om alla barn och pedagoger som är närvarande. När de 

är färdiga med namnsången frågar pedagogen om de har några händer som kan klappa fort. 

Barnen börjar klappa händerna och de sjunger ”Klappa händerna så fort du kan”. Pedagogen 

börjar svänga med armarna och de pratar en stund om vad de ska sjunga och kommer fram till 

att de ska sjunga om ett träd och en uggla. Därefter frågar pedagogen barnen var tummen är 

och barnen visar sina tummar. Pedagogen uppmanar barnen att gömma tummarna bak ryggen 

och så sjunger de ”Var är tummen”. ”Och sen masken”, säger pedagogen, ”var är maskarna?” 

Barnen visar maskar med fingrarna och de gör en ramsa om en mask. Denna ramsa avslutar 

de med att skrika och pedagogen menar att när de ändå skriker högt kan de göra ett spöke som 

säger hej. Så gör de ”Spöket”. Pedagogen kommenterar att de var väldigt duktiga på 

”Spöket”, och frågar sen om de ska räkna hur många de är. Detta gör de. Ett barn önskar att 

de ska sjunga ”Lilla hästen Plopp” så de avslutar med att sjunga den medan de klappar på 

knäna. Därefter äter de frukt. 

Lina säger att de sätter sig i en cirkel på golvet och börjar med att sjunga namnsången vilket 

observationen visar att de gjorde. Linas mål med sångsamlingen är att de ska utveckla språket, 

grovmotoriken och finmotoriken. Det som observationen visar är att de får tillfälle till detta 

genom att göra olika rörelser till sångerna samt att de sjunger olika sånger. Hennes syfte med 

sångsamlingen är att barnen ska känna sig trygga i gruppen och våga röra på sig i gruppen. 

Detta visar observationen att barnen gör. Alla är med på rörelserna och sångerna på sitt sätt.   
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4.3 Kerstin 

I Kerstins arbetslag gör de lite olika från gång till gång med vem som planerar. Till just denna 

sångsamling hade de gemensamt bestämt att det var Kerstin som skulle planera och hålla i 

den. De har en i arbetslaget som aldrig gör det eftersom musik inte är hennes största intresse. 

Ibland planerar någon enskild och ibland arbetslaget. Hon menar att man behöver få in rörelse 

och att hon brukar lägga det i mitten fast just denna dag fick hon lägga det i slutet på grund av 

Luciaträning. Kerstins mål är att barnen ska tycka det är roligt att sjunga, att alla ska sjunga 

och att alla ska våga trumma sitt namn framför gruppen. Syftet är att barnen ska känna glädjen 

i musiken och att ge barnen en uttrycksform. Hon menar vidare att det inte är alla som 

uttrycker sig verbalt eller genom att skriva, utan att de får fram sina känslor med musik 

istället. Hon menar att musik ingår så mycket i förskolan och skolan samt att det står i 

läroplanen men även att både barn och personal tycker det är roligt, vilket är anledningen till 

att de använder sig av musik över huvud taget. Kerstin anser inte att de följer upp 

sångsamlingarna direkt. Men menar däremot att barnen använder musiken i den fria leken. 

Hon hör att de sjunger sångerna från sångsamlingarna när de leker. 

 

De går in i ett gammalt klassrum där det i en cirkel på golvet ligger utplacerat lappar med 

barnens och pedagogernas namn. Alla går och sätter sig vid ”sin” lapp. En av pedagogerna 

samlar in lapparna. Pedagogen som ska hålla i sångsamlingen frågar om de vet vad de ska 

göra. Några barn vet att de ska ”sjunga Lucia”. De pratar en stund om att de ska ha Luciafest 

med resten av förskolan. Pedagogen talar sen om att de ska börja med deras ”Kom igång 

visa”, och frågar om de kommer ihåg den. Hon startar sen musiken, de står upp, alla barnen 

gör rörelserna men bara några sjunger med lite svagt. När sången är slut sätter de sig ner och 

pedagogen berömmer barnen för att de kommer ihåg rörelserna så bra. 

Hon fortsätter sen med att säga att de ska sjunga lite Luciasånger. De sjunger ”Luciasången”, 

”Goder afton” och ”Lusse Lelle”. Efter ”Lusse Lelle” kommenterar pedagogen att den är lite 

svår i slutet på grund av att det är ett språk man inte använder i vanliga fall. Därefter sjunger 

de ”En sockerbagare” med rörelser till, en del är bara rörelser andra är 

teckenkommunikationstecken. När de avslutat den sången sjunger en pojke en 

pepparkakssång som han kan. Pedagogen utbrister därefter att det nu kommer en sång som 

barnen kan, ”Blinka lilla stjärna”. Ett barn börjar tramsa efter ”Blinka lilla stjärna” och en av 

pedagogerna frågar detta barn om han vill gå ut. Det vill barnet inte utan lugnar ner sig 
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istället. Pedagogen som håller i sångsamlingen visar ett tak med händerna och frågar vad det 

kan vara för sång. ”Tomten” svarar barnen. De sjunger ”I ett hus” och gör rörelser till. 

Därefter sjunger de ”Sätt dig på bocken” och ”Vi komma, vi komma”. Ett barn lägger sig på 

golvet varpå pedagogen säger till honom att man sjunger bättre om man sitter upp eftersom 

man får mer luft i lungorna då. Pedagogen säger sen att de ska sjunga en som hon inte är 

riktigt säker på men att en av de andra pedagogerna kan den. Så sjunger de ”En liten gris av 

marsipan” och gör tecken till. De avslutar Luciaträningen med att sjunga ”Staffan 

Stalledräng”.  

Barnen börjar trumma på golvet och pedagogen går och tar fram en trumma och berättar att de 

ska få trumma sina namn. Hon sätter sig ner och trummar sitt namn för att visa barnen. 

Barnen ska sen klappa hennes namn. Pedagogen ger sen trumman till barnet bredvid henne 

också ska han trumma sitt namn och de andra klappa det och sen fortsätter de så runt hela 

ringen så att alla får göra det. Några barn vill ha hjälp men de flesta vill göra det själva. Ett 

barn trummar två gånger till sitt namn men pedagogerna tycker att det ska vara tre slag på 

hans namn så de låter honom prova tills han gör det ”rätt”. När alla trummat sitt namn 

uppmanar pedagogen alla att upp och stå så att de kan ha lite gymnastik igen. Så frågar hon 

om de kommer ihåg Kalle. Några barn svarar ”Kalle Kamel”. Pedagogen sätter på musik, de 

gör rörelser till och sjunger svagt. När de gjort den en gång talar pedagogen om att de ska 

göra den en gång till med mer rörelser. Hon visar vilka nya rörelser de ska göra och talar 

under tiden om när de ska göra dessa rörelser. De sjunger den igen med de nya rörelserna. När 

de är färdiga trillar barnen ihop på golvet och pedagogerna ger dem tillsägelser om att de ska 

sätta sig upp. De avslutar sångsamlingen med att prata om vad de ska ha på sig när de går ut.   

Kerstin säger att hon vill få med rörelse i sin sångsamling vilket hon också får i början och 

slutet. Hennes mål med dagens samling är att barnen ska tycka det är roligt att sjunga, att alla 

ska sjunga och att de ska våga trumma sitt namn. Observationen visar att hon uppnådde målet 

att alla skulle våga trumma sitt namn, alla trummar, en del med hjälp andra utan. De andra 

målen, att alla ska sjunga och att de ska tycka det är roligt uppnår hon också till viss del. 

Barnen klämmer i på alla sånger utom de när de ska sjunga till en CD. En del av dagens syfte 

är att ge barnen en uttrycksform eftersom hon menar att alla inte kan uttrycka sig med ord 

utan behöver musik istället. Detta gör hon genom att ha en sångsamling och låta dem prova på 

att musicera på olika sätt. Hon nämner även att det står i läroplanen att de ska göra detta.   
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Lina berättar att de i hennes arbetslag planerar sångsamlingarna tillsammans medan Henrik 

och Kerstin både gör så att de planerar tillsammans men även att någon enskild gör det. 

Kerstin nämner dessutom att en i hennes arbetslag aldrig gör det eftersom hon inte är så 

intresserad av det.  

När de diskuterar mål och syfte och varför de har sångsamlingar överhuvudtaget så nämner 

både Henrik och Kerstin att de vill att barnen ska ha roligt och känna glädje detta är dock 

inget som Lina pratar om i detta sammanhanget. Hon pratar om att utveckla språket, något 

som även Henrik nämner, men även om att utveckla barnens grov- och finmotorik. Både Lina 

och Kerstin talar om att barnen ska våga. Den enda som säger att det står i läroplanen att 

musik ska användas i förskolan och att hon genom musiken vill ge barnen en uttrycksform är 

Kerstin.  

I Kerstins arbetslag följer de inte upp sångsamlingarna på något speciellt sätt. Lina däremot 

säger att de i hennes arbetslag följer upp sångsamlingarna när de planerar genom att de ser hur 

barnen utvecklas och då utvecklar sångsamlingarna. Henrik följer upp sångsamlingarna på så 

sätt att han tänker efter vilka sånger barnen behöver träna mer på. Samtliga pedagoger menar 

att barnen använder musiken i den fria leken.  

I observationerna framkom att samtliga pedagoger kände sig trygga med musiken och sången  

i sångsamlingarna. 
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5. Diskussion 
 

Sundin (1995) påpekar att om läraren känner sig trygg med att använda musik så smittar detta 

av sig på barnen. Känner läraren sig otrygg eller osäker känner barnen av det också och detta 

resulterar i att sångsamlingen får olika utfall. I samtliga observationer var pedagogerna trygga 

i sitt användande av musik vilket avspeglade sig på barnen som agerade därefter. Alla de 

pedagoger vi observerade fick med sig barnen i sång och rörelser. Hade pedagogen känt sig 

osäker inför att ha musik hade det antagligen inte blivit samma gensvar. Som en av 

pedagogerna påtalade under sin intervju, hade de en i sitt arbetslag som inte ville ha 

sångsamlingar och då behövde hon inte det. Detta kan gagna både barn och pedagoger. Hade 

en sådan osäker pedagog haft en sångsamling hade barnen säkert känt hennes osäkerhet och 

då inte tyckt att det var roligt och därför inte deltagit fullt ut. Då hade det förmodligen inte 

givit barnen något och heller inte varit så roligt för pedagogen. En konsekvens som kan 

uppstå är om ingen av pedagogerna i arbetslaget vill eller känner för att ha sångsamlingarna. 

En lösning kan då vara att alla har det tillsammans och hjälps åt eller att man tar in någon från 

en annan avdelning som håller i sångsamlingen. En annan lösning kan vara att pedagogerna 

får åka på fortbildning där de blir mer säkra på sig själv och användandet av musik.  

 

Resultatet visar att pedagogerna oftast planerar sångsamlingar men även annat tillsammans. 

På en av avdelningarna var det även den enskilde som planerade och detta hade de då bestämt 

tillsammans. Det är viktigt att arbetslaget håller ihop och är eniga, både för barnens och 

pedagogernas skull. Finns det många viljestarka personer i ett arbetslag kan det lätt leda till att 

alla vill bestämma och ingen vill kompromissa. Barnen får då massa olika signaler när de 

istället borde få samma signal från alla. Detta är något som Uddholm (1993) tar upp, vikten av 

ett gott samarbete och att arbeta mot ett gemensamt mål.  

  

Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet 2001) poängterar att pedagogerna ska se 

till att alla barn får vara delaktiga och kunna påverka sin vardag. På en av avdelningarna som 

observerades var barnen väldigt delaktiga, de önskade sånger och detta tog pedagogerna på 

allvar och sjöng dem. Det är dock inget som någon av pedagogerna nämner i intervjuerna. Att 

låta barnen vara med och få göra sina röster hörda menar vi är viktigt för att de ska känna sig 

bekräftade, hörda och sedda. Det behöver inte alltid vara pedagogerna som bestämmer vad 

man ska göra. Att göra det som barnen önskar kan göra att sångsamlingen blir meningsfull för 

dem, istället för att tvinga på dem något de inte vill göra eller har intresse i. Konsekvensen av 
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detta kan bli att barnen får bestämma för mycket och att pedagogerna glömmer bort att de har 

ett uppdrag i läroplanen som måste finnas med i verksamheten. Ansvaret får inte ligga på 

barnen om något till exempel skulle gå dåligt. Det är alltid den vuxne som bär ansvaret. Att 

låta barnen påverka innehållet är något som både Jernström och Lindberg (1995) och Wiklund 

(2001) tar upp. 

 

Bland annat Björkvold (2005) menar att för att barnen ska utvecklas behöver de alla 

uttrycksformer som finns, musiken ger uttryck åt känslor. Sundin anser att musiken kan bli ett 

uttryck för ens identitet. Något som både Wiklund (2001), Svensson (1998) och Sundin 

(1995) tar upp är sångens positiva inverkan på språkutvecklingen. Sundin menar även att 

användandet av estetiken gör att barnen kan utforska sin omvärld. De får ny kunskap som är 

unik för just dem. Två av de tre pedagogerna nämner i intervjuerna att sång och musik är 

utvecklande för språket, och en av dem har språkutveckling som mål för den observerade 

samlingen. En av de intervjuade pedagogerna påpekar att det är viktigt att ge barnen ett 

uttryckssätt i form av musik, hon menar att det kan vara ett sätt att uttrycka känslor. Även vi 

anser att sång och musik är bra för språkutvecklingen och för att ge barnen ytterligare en form 

för att uttrycka sig med. Eftersom alla barn är olika lär de sig på olika sätt. Det är viktigt att 

som pedagog ge barnen många olika uttrycksformer så alla får något sätt som passar just dem 

att uttrycka sig genom.  

 

Wiklund (2001) påpekar att det är ett bra tillfälle att använda motoriken i samband med musik 

för de minsta barnen. Att vara medveten och ha en god planering hjälper barnen att utvecklas 

inom olika områden. Hammershöj (1995) poängterar att vi föds med egenskaper som att 

dansa och sjunga och detta är något som får oss att må bra. Samtliga tre pedagoger hade 

någon form av rörelse med i sin sångsamling, både genom att de tecknade till sångerna men 

även med lite mer grovmotoriska rörelsesånger. Pedagogen på småbarnsavdelningen tog upp 

att motoriken är en viktig del i samband med musik och att detta var ett av hennes huvudmål 

med sångsamlingen. Hon hade även som syfte att barnen ska våga röra sig och detta gör de 

genom att använda rörelser i sångsamlingen. Pedagogen på 5- årsavdelningen menar att man 

behöver få in rörelse i sångsamlingen. Vi anser att det är viktigt att barnen har roligt samtidigt 

som de tränar olika förmågor. Att leka och röra sig ihop med musik är ett mycket bra sätt för 

att utveckla barnens motorik. Något som ingen pedagog tog upp var att använda dans i 

sångsamlingarna, något som också skulle kunna vara en naturlig del i en sångsamling. Där 

kan barnen uttrycka sina känslor på sitt eget sätt och på sina egna villkor. Dans behöver inte 
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vara något som är komplicerat eller märkvärdigt. Även de enklaste rörelser kan vara en hjälp 

och ett sätt för de allra minsta barnen att uttrycka sig på. Genom att få in mer rörelser i 

sångsamlingen kan man engagera barnen ännu mer och på så sätt bidra till att de får ut ännu 

mer av sångsamlingen.  

 

Björkvold (Almerud 1984) anser att musik ger uttryck åt känslor och används när orden inte 

är tillräckliga. Vygotskij (1995) hävdar att allt människan skapar hämtar sin inspiration från 

det den upplevt eller erfarit. Då får även de känslor man haft i samband med dessa upplevelser 

utlopp i det som skapas. En av informanterna går på Björkvolds linje och påpekar att eftersom 

alla inte kan uttrycka sig verbalt med hjälp av ord eller med skrift, behövs musik som ett 

komplement och redskap för att få ut sina känslor. Vi anser att musik kan uttrycka mycket 

mer än ord. Musik kan även vara ett sätt att bearbeta sina känslor och upplevelser på eftersom 

inom musik är det tillåtet att uttrycka sig som man vill. Någon skriver sånger, andra spelar 

instrument, någon bara lyssnar och kanske ritar till. Det finns inget rätt och fel utan man får 

göra som man själv vill och vad man tycker känns rätt. Alla människor kan hitta något inom 

musiken där de känner att de passar in.  

 

Enligt Björkvold (2005) är spontansången ett viktigt uttryckssätt för att reagera på olika 

händelser. Vidare hävdas att finns det ingen spontansång finns ingen lek. Barnen sjunger på 

eget initiativ, utan att någon annan tvingar dem. Barnen skapar sina egna sånger både själv 

och tillsammans med andra. Det var endast en av informanterna som tog upp spontansången 

och det var informanten på småbarnsavdelningen. Hon hade märkt att de började sjunga vissa 

sånger från samlingarna. De andra två respondenterna betonade att barnen på deras 

avdelningar använde sång och musik i den fria leken, de hade båda hört barnen sjunga sånger 

från sångsamlingarna när de lekte. Vi anser att spontansången är betydande faktor för barnen 

eftersom det bland annat är där de får uttryck för sina känslor. Det är på deras villkor och 

ingen kan bestämma eller säga till dem hur de ska göra. En konsekvens kan bli precis som 

Sundin (1982) påpekar att när barnen blir äldre och kommer in i skolans värld försvinner 

mycket av det estetiska eftersom det inte finns plats på samma sätt som på förskolan. En 

utmaning för pedagoger är att försöka behålla rutiner och innehåll från förskolan i så stor 

utsträckning som möjligt. Detta för att barnen ska få behålla bland annat spontansång och alla 

positiva upplevelser det för med sig. Sundin (1982) hävdar att det viktiga inte är att barnen 

ska bli konstnärer eller dylikt utan att barnen får de rätta förutsättningarna. Därför är det 

återigen viktigt att pedagoger ger alla möjligheter att prova på och få erfarenheter av olika 
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estetiska områden. Detta för att barnen inte ska behöva känna att det handlar om prestationer 

utan om upplevelser. Barnen behöver få med sig detta tankesätt upp i åldrarna så att det inte 

bara blir något som hör till förskolan och stannar där.  

  

I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet 2001) trycks det på att barnen ska få 

utveckla sin förmåga att våga ta för sig. Två av informanterna har som mål och syfte med sina 

sångsamlingar att barnen ska ha roligt och känna glädje. Att barnen ska våga är något som 

också tas upp av två informanter. En av dem vill att barnen ska våga röra på sig och prata när 

de sitter med hela gruppen. Den andra att barnen i det här fallet ska våga trumma sitt namn 

inför gruppen. Musikens instrisikala värde är för oss den viktigaste anledningen att använda 

musik i förskolan. I dagens samhälle är det viktigt att barnen blir bekanta med olika estetiska 

uttryckssätt för att kunna hitta det sätt de mår bra av.  

 

I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet 2001) står det klart och tydligt att musik 

och andra estetiska ämnen ska ingå i förskolans verksamhet, detta är det dock bara en av 

respondenterna som tar upp i intervjuerna. Lpfö ska vara ett självklart inslag i mål och syfte i 

alla aktiviteter som bedrivs på förskolan. Allt pedagogerna gör på förskolan ska utgå från 

läroplanen. Samtliga intervjuade pedagoger hade både syfte och mål med sin sångsamling, det 

framgick dock att åtminstone två av pedagogerna ansåg det lite svårt att skilja mellan vad som 

var syfte och vad som var mål.  

 

Enligt Sundin är rörelse och musik nära förbundna med varandra i barnens värld, samtliga tre 

pedagoger hade någon form av rörelse med i sin sångsamling men skulle det inte gå att få in 

mer rörelse? Skulle man då kunna engagera barnen ytterligare ett snäpp i aktiviteten och 

dessutom få in fler chanser till att utveckla hela barnet, eller så många sidor som möjligt hos 

barnet? Något vi skulle kunna tänka oss att forska vidare om nu när vi har detta som 

bakgrund, är hur pedagoger använder sig av musik utanför sångsamlingar.  
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6. Sammanfattning 
 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur förskolepedagogers planering och 

genomförande av en sångsamling såg ut. Vi ville ta reda på hur de tänkte kring sin planering 

av sångsamlingen. Litteraturen visar att musiken har betydelse för inlärning av andra saker än 

just musiken, men även att musiken i sig själv kan ge något till varje individ. Musik kan vara 

ett sätt att uppleva och utforska sin omvärld. Den visar även att pedagogens inställning till 

musik är viktig eftersom barnen påverkas av pedagogens förhållningssätt. 

 

Vi använde oss av den kvalitativa forskningsmetoden och gjorde tre intervjuer med pedagoger 

på tre olika förskolor angående deras sångsamlingar. Dessa pedagoger blev även observerade 

när de sedan höll i den planerade sångsamlingen. Detta för att se om det de sa stämde med vad 

de gjorde.  

 

Vår undersökning visar att pedagogerna hade planeringar inför sina sångsamlingar, därmed 

också syfte och mål. Mål och syfte handlade till stor del om glädjen i musiken, 

språkutveckling samt utveckling av de motoriska förmågorna. Ingen av respondenterna hade 

dock en skriftlig planering utan hade sångsamlingen i huvudet. Endast två av respondenterna 

ansåg sig följa upp sångsamlingarna på något sätt. Observationerna visade att de gjorde som 

de hade planerat och därmed gav barnen förutsättningar att nå upp till de satta målen. 
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8. Bilagor 
 
8.1 Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

1. Hur gammal är du? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Vem planerar sångsamlingarna? Arbetslaget eller den enskilde? 

4. Vad har du för mål med sångsamlingen? 

5. Vad har du för syfte med sångsamlingen? 

6. Hur kommer du genomföra sångsamlingen? 

7. Följer du på något sätt upp sångsamlingen? 

8. Använder barnen musiken ni haft i sångsamlingarna i den fria leken? 

9. Varför har ni sångsamling? 
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8.2 Bilaga 2 

Intervju 
 
Intervjuaren= I 

Pedagogen= P 

 

I: Hur gammal är du? 

P: Måste du ha exakt? …. 27 är jag om en månad. 

I: Vilken utbildning har du gått? 

P: Mmm, lärarutbildningen, lärare 0-6 år. 

I: Hur länge har du jobbat som förskollärare? 

P: Ehh, 3 ½ år, kan nog stämma. 

I: Vem är det som planerar sångsamlingarna, hela arbetslaget eller en enskild? 

P: Ja det är hela arbetslaget. 

I: Mm. Vad är ditt mål med den sångsamlingen ni ska ha idag? 

P: Sångsamling och sångsamling, ehh , vi brukar sjunga namnsången , för att barnen ska se 

vilka som är här och sånt. 

I: Ja. 

P: och sen på torsdagar brukar vi ha rörelsevisor. 

I: Mmh. 

P: Det är ja, grovmotoriken och finmotoriken även. 

I: Mm. 

P: Också språket. 

I: Mm.  

I: Vad är syftet? 

P: Vad är nu det? 

I: Varför. 

P: Varför? 

I: Ja.  

P: Varför vi gör det? För att de ska lära sig, lära sig att våga röra sig i gruppen och ja, känna 

trygghet i gruppen. 

I: Mm. 

P: Våga prata. För det är det många som inte vågar. 

I: Hur kommer ni att genomföra samlingen idag? 



 27

P: Hur? 

I: Ja.  

P: Vi sitter ner på golvet också sjunger vi namnsången och sen kör vi visorna, vi kör dom i 

lite olika ordning, vi tar dom som vi kommer på dem helt enkelt. Och sen eh sen tänkte vi gå 

in på stora avdelningen och ha hinderbana. 

I: Mm. 

P: Och då kan man ju ha musik till om man vill det. 

I: Ja. 

P: Men det är nog första gången vi kör hinderbana så frågan är hur de reagerar. 

I: Ja. Följer ni på nåt sätt upp sångsamlingarna? 

P: Ja när vi planerar alltså, vi ser ju lite alltså hur dagen är och vi anpassar även efterhand som 

det kommer och går och nej nu så måste vi utveckla det mer då, vi ser hela tiden hur dom går 

framåt så då kör vi vidare med nästa sång. 

I: Mm. Använder barnen musiken ni haft i sångsamlingen sen i den fria leken? 

P: Ja det gör dom. Det har vi sett. 

I: På vilket sätt? 

P: Ehh, de alltså  när de kommer igång med spontansången. Så hör vi ibland att det är några 

som nynnar på Bä Bä vita lamm och Lilla hästen Plopp och även eh vi har mycket rim och 

ramsor om en mask som kryper så kommer de så (visar med fingret) pekar med fingret – 

masken.  

I: Eh varför har ni sångsamlingar överhuvudtaget? 

P: För att det är sätt för barnen att lära sig språket på ett lättare sätt. Är det. De får rytmen 

inpräntad i kroppen. Vi har även en sån ramsa vi klappar till, Pelle Plutt? 

I: Ja. 

P: Ja, då klappar man ju på knäna för att hålla takten, gör vi i alla fall  och det, automatiskt 

gör dom det sitter dom så (visar) man ser riktigt. Och sen om vi gör sakta anpassar dom efter 

det också. Det har gått fram den rörelsen. Så det är väl varför vi gör det. För att utveckla 

barnen. 
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8.3 Bilaga 3 

Observation 
 
Småbarnsavdelning 11 barn 2 personal 

Pedagogen säger ”nu ska vi städa och ha samling”. De sätter sig i ett litet rum. Pedagogen: 

”Ska vi köra namnsången? Vem ska vi börja med?” Ett barn vill att de börjar med honom. De 

sjunger namnsången.  

Pedagogen: ”Har vi några händer som kan klappa fort?” De sjunger ”Klappa händerna så fort 

du kan”. Pedagogen vevar med händerna, de pratar om vad de ska sjunga, träd uggla. 

Pedagogen: ”Var är tummen?” Barnen visar. Pedagogen: ”Då gömmer vi dem bakom 

ryggen”. De sjunger ”Var är tummen” 

Pedagogen: ”Och sen masken, var är maskarna?” Ramsa med mask.  

Pedagog: ” När vi ändå skriker högt har vi ett spöke som säger Hej! Vi kör ett spöke med”. 

De gör spöket. Pedagogen: ”Bra, duktiga ni är! Ska vi räkna hur många ni är?” Räknar 11 

barn. Pedagogen visar alla händerna och en till. Pedagogen: ”Han ville Hästen Plopp”. Barnen 

klappar på knäna de sjunger ”Hästen Plopp”. Sen äter de frukt. 

 
 


