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Sammanfattning av uppsatsen: Jag har genomfört tre sångstunder på en förskola med särskilt 

fokus på att främja barns delaktighet. För att barnen skulle finna sina sångröster började vi varje 

sångstund med röstlekar. Det visade sig att delaktighet uppstod när barnen fick vara med och 

bestämma under givna ramar. 
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FÖRORD 

 
Jag vill ge ett särskilt tack till den förskoleavdelning som jag fick besöka. Såväl personal som 

barn tog emot mig med öppna armar och deltog engagerat i mina sångstunder. Det har varit 

mycket skratt och fantasi och nu känner jag mig mer sugen på att arbeta med barnrösten. Jag 

vill uppmuntra alla barn jag mötte att fortsätta sjunga och lära sig nya sånger. Kom ihåg att bara 

fantasin sätter gränser.  
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Inledning 

När det kommer till sångstund i förskolan finns det några frågor att fundera på. Varför ska vi 

sjunga med barnen i förskolan? För vems skull sjunger vi med barnen? Sjunger vi för att barnen 

ska få delta på sångstunder och lära sig och tillägna sig nya sånger? Eller sjunger vi för att det 

ser bra ut att vi sjunger för barnen? För sjunga med barnen i förskolan ska man väl göra? 

Jag har alltid tyckt om att sjunga men redan som barn märkte jag att det var tråkigt att sjunga 

med en del vuxna. De det var tråkigt att sjunga med sjöng i tonarter där jag rent fysiskt inte 

kunde bilda ton och jag hade då inte en chans att sjunga med. De vuxna hade goda intentioner 

och i vissa sammanhang, t.ex. avslutningar av olika slag, ville de säkert bara att det skulle bli 

sång överhuvudtaget. Jag blev besviken när jag inte fick visa att jag kunde sångerna vi sjöng på 

avslutningarna och jag blev besviken när jag inte kunde sjunga med på sångsamlingar och 

sångstunder. När en vuxen kompade på gitarr eller piano brukade det vara lättare för oss barn 

att sjunga med. När jag har kunnat sjunga med på sångstunder har jag känt mig delaktig och 

kunnat ta till mig sångerna och göra dem till mina egna. De har fått en plats i min ständigt 

växande repertoar. Det har inte räckt att de vuxna som enlig mig valt för låga tonarter haft goda 

intentioner när delaktigheten bleknar eller uteblir. Men man ska väl inte alltid behöva kompa 

på ett ackordinstrument? Visst måste det räcka att leda sångstunder enbart utifrån instrumentet; 

rösten? Visst går det att främja deltagande genom att bara sjunga? 

Syfte och frågeställningar 

Den här studien har jag gjort utifrån mitt huvudinstrument; sång. Jag har valt att fördjupa mig 

i barnrösten genom att ha sångstunder på en förskola. Får barnen sjunga i tonarter väl anpassade 

efter deras röster ökar möjligheten att delta i den gemensamma sångstunden. En del barn har 

svårt att finna sin sångröst och kan behöva hjälp med det. Om barnet inte kan sången kan hen 

inte göra den till ”sin egen”, så det är viktigt att tänka på hur en lär ut och förbereder sånger. 

Med rätt förutsättningar kan barnen delta i sångstunden. Syftet med studien är att genomföra 

sångstunder med barn på förskola för att främja deltagande.  Fokus är på barnens delaktighet 

och på hur barnen hittar sina sångröster. För att uppnå det sistnämnda kommer jag använda mig 

av röstlekar. Jag kommer också fokusera på instuderingsmetoder av nya sånger. Frågorna jag 

har utgått ifrån har varit: 
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 Hur kan sångstunden utformas så att barns deltagande främjas? 

 Hur kan jag som ledare hjälpa barnen att hitta sina sångröster? 

 Hur kan nya sånger förberedas så att barnen får möjlighet att delta? 
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Teoretiska utgångspunkter 

Delaktighet och demokrati 

För inte så länge sedan var det inte ovanligt med uttrycket ”barn ska synas men inte höras”. 

Synen på barnet som förväntas vara tyst tills det blir tilltalat av en vuxen har förändrats. I 

antologin Rösträtt tar kapitelförfattaren Sofia Balic (2014) upp hur delaktighet och demokrati 

för barnen kan bli till i förskolan med hjälp av rösten. Titeln Rösträtt är dubbeltydig och 

beskriver både hur vi som pedagoger kan hjälpa barnen att sjunga på ”rätt sätt” och hur vi kan 

lära barnen att skapa demokrati (Holmberg, 2014). Att kunna behärska sin röst då man 

musicerar med andra ger möjlighet att stärka självkänslan och identiteten (Balic & Hansson, 

2014). ”Rätt använd blir rösten en källa till glädje och personlig utveckling.” (s.13). I 

Läroplanen för förskolan står det: 

En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. (Skolverket, 

2016, s.4). 
 

Hela verksamheten i förskolan ska vila på demokratins grund, vilket går att läsa i läroplanen, 

bland annat i citatet ovan. För att barnen ska bli demokratiska medborgare behöver de träning 

och förståelse i demokratiarbete. I det pedagogiska arbetet i förskolan används dokumentation 

och reflektion, som skapar goda grunder för demokratiprocesser: att både se och bli sedd, att 

både lyssna och bli lyssnad på (Balic, 2014). 

 

Barns inflytande över sångsamlingen påverkar musicerandet och hur det pedagogiska arbetet 

genomförs. Att sjunga tillsammans, lyssna på varandra och göra musik kan i sig ses som verktyg för 

demokrati. På så sätt kan musiken bli ett sätt att genomföra förskolans grundläggande uppdrag. 

(Balic, 2014, s.22). 

 

Balic skiljer på begreppen delaktighet och inflytande genom att se på begreppet delaktighet som 

ett kollektivt värde och inflytande som ett individuellt orienterat begrepp. Det kollektiva värdet 

sätter fokus på den gemenskapande sången och det individuella perspektivet har fokus på ”när 

ett enskilt barn får uppleva betydelsen av dess förslag och hur detta bidrar till en helhet.” (s.25). 

Att erbjuda barnen delaktighet och inflytande bidrar till demokrati. Det handlar mycket om ett 

förhållningssätt i de vardagliga mötena med barnen. Delaktighet och inflytande kan skapas så 

enkelt som att säga ja både till initiativ från barn och från vuxna. I läroplanen för förskolan står 

det att:  
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Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och 

som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. (Skolverket, 2016, s.6). 

Jag anser att utdraget ovan går att applicera på sångstund i förskolan, som är ett tillfälle där 

barnen kan stimuleras kulturellt och få komma med initiativ. I sångstunden får barnen öva på 

sin sociala och kommunikativa kompetens genom att lyssna på varandra och i vissa övningar 

och sånger vänta på sin tur (i genomförandet längre ner i texten visas exempel på sånger där 

barnen jag mötte fick turas om och lyssna på varandra). Som nämndes tidigare, med stöd från 

Balic (2014), påverkas musicerandet positivt när barnen får inflytande över sångstunden. När 

deras initiativ tillvaratas känner de sig värdefulla. När delaktighet och inflytande erbjuds till 

barnen av vuxna växer barnen som sociala individer. Barnen känner sig värdefulla som 

individer när de både får synas och höras och det skapar förutsättningar att lyssna till andra, 

vilket är en viktig hörnsten i både demokrati och musik. 

Att känna sig delaktig bidrar till större självförtroende och känslan av att vara värd något. Ett 

barn som till synes verkar passivt och sitter tyst i sångstunden kan uppleva att hen deltar och är 

med trots att hen till synes mest tittar på (Balic, 2014). Men barnets upplevelse är det väsentliga. 

Känner barnet att hen deltar räcker det för att stärka självförtroendet. 

Balic (2014) använder sig av en delaktighetsstege av Roger Hart. Stegen har 8 steg. För varje 

steg ökar barnens inflytande och delaktighet. På de tre första stegen ges sken av att barnen har 

inflytande. Egentligen har de där liten eller ingen möjlighet alls att påverka. På steg 4-8 har 

barn inflytande som ökar i styrkegrad för varje steg. På översta steget bestämmer barn och 

vuxna tillsammans i projekt som barn och unga initierar. Vuxna ses där mest som en resurs. Att 

befinna sig högst upp på stegen är inte alltid önskvärt eller för den sakens skull lämpligt. Det 

finns beslut som barn varken vill eller bör ta så det är viktigt att som vuxen inte abdikera från 

ledarskapet i rädsla att framstå som för auktoritär. 

Delaktighetsstegen 

Steg 1. Barn blir manipulerade: Vuxna påstår att ett projekt är utvecklat av barn och unga men 

i själva verket är det de vuxna som bestämmer och genomför allting. Steg 2. Barn används som 

dekoration: Barn och unga används för att väcka uppmärksamhet om ett ämne men får själva 

ingen betydelse då de vuxna inte bryr sig om barnens perspektiv. Steg 3. Barn används som 

alibi: Barn och unga ser ut att ha inflytande men är inte medvetna om sin uppgift i projektet 

eller varför de ens befinner sig där de är. Steg 4. Barn blir anvisade och informerade: Barn blir 
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anvisade om vad de ska göra och får information om vad som ska hända. Steg 5. Barn blir 

rådfrågade och informerade: Barn blir rådfrågade och blir informerade om hur deras åsikter 

kan användas. Steg 6. Vuxna initierar, besluten fattas tillsammans med barn: Här initieras 

projekt och idéer av vuxna men barn och unga är med i beslutsprocessen. Steg 7. Barn initierar 

och styr aktiviteten: Barn och unga både initierar och styr. Det intressanta är att stegen inte 

slutar här. Steg 8. Barn initierar, barn och vuxna bestämmer tillsammans: Unga driver projekt 

men beslut fattas av både unga och vuxna i en gemensam process där vuxna ses som en resurs 

(Balic, 2014). 

Barns röstfysiologiska förutsättningar 

Har vi sångstund i förskolan för att den vuxne ska sjunga för barnen eller med barnen? Det enda 

som krävs för att ha sångstund med barn är att man tycker om musik. Som ledare för sångstund 

behöver man varken kunna spela eller sjunga (Gren & Nilsson, 1994). Det finns många positiva 

effekter att uppnå med sång. Anita McAllister (2014) visar resultat från ett engelskt projekt där 

man kunde se hur regelbunden sång hade positiva effekter på andning, hjärnfunktion och 

neurologisk utveckling. Det gick också att se att körsång förbättrade barnens sociala förmåga 

(s.42). Dock är det viktigt att som vuxen tänka på barnens röstfysiologiska förutsättningar då 

man sjunger med dem. 

Barnrösten är inte lika utvecklad som vuxenrösten. Barnens tonomfång ligger generellt högre 

än den vuxnes. Därför är det viktigt att tänka på vilka tonarter man väljer till sångstunden så att 

sångerna inte blir för låga. Katarina Gren och Birger Nilsson (1994) säger att det går att höra 

om tonarten är för låg för barnen då det blir mer prat- eller ”mummelsång” istället för melodier. 

I Barnkonventionen står det att: 

Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och 

konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för 

kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet. (FN, 1989, artikel, 

31.2). 

Enligt FN:s barnkonvention har barn alltså rätt att delta i bland annat det kulturella livet. I 

förskolan skulle man kunna se det som barnens rätt att få delta under sångstunder utifrån sina 

förutsättningar. För att barnen ska kunna delta i sångstunder behöver sånger och tonarter väljas 

med omsorg. Litteraturen jag läser är enig om att sånger som sjungs med barn lämpligast sjungs 

i ettstrukna oktaven (Gren & Nilsson, 1994, s.8; Olsson Ekström, 1990, s.100; Fryklund & 

Wennerberg, 2014, s.55-56). Sjunger man i tonarter där barnen kan bilda oansträngda toner 
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ökar chansen för barnen att kunna delta i sången. Sker sången i en tonart där barnet rent fysiskt 

inte kan bilda ton blir inte sången tillgänglig för barnet (Balic, 2014). När en vuxen börjar 

sjunga i ett läge nära sitt taltonsläge känns det bekvämt för den vuxne men konsekvensen blir 

att barnen inte kan ta de låga tonerna som den vuxne kan. Barnen kan i det läget välja ett, för 

dem, bekvämt röstläge där de hittar sin sångröst. Det som då hände är att det inte går att sjunga 

unisont samtidigt och sångerna sjungs i flera tonarter samtidigt (McAllister & Södersten, 2007). 

Den unisona sången uteblir (Fryklund & Wennberg, 2014). Men det är inte heller alltid lätt för 

pedagogerna att välja lämpliga tonarter. Då vi sjunger blottar vi något av vårt innersta så därför 

finns det många som är rädda för sång (Engström, 2007). Gren och Nilsson (1994) föreslår att 

sången kan läras ut av pedagogen i ett för pedagogen bekvämt röstläge för att sedan höjas då 

barnen sjunger med. Pedagogen måste inte sjunga med på de allra ljusaste tonerna utan kan 

mima och lämna dem till barnen. 

Röstproblem och röstvariationer hos barn 

”Ett röstproblem innebär att rösten inte klarar normal användning.” (McAllister, 2014, s.41). 

Barn som har röstproblem får ofta ett mer begränsat tonomfång än sina kamrater. Det 

begränsade tonomfånget gör det svårt för barnet att delta i gemensam sång. Röstproblem hos 

barn kan vara allt ifrån heshet i samband med förkylning till en högt belastad röst, vilket innebär 

att barnet pratar mycket med hög röststyrka. Barn i förskolan vistas delvis i miljöer där 

bullernivåerna överstiger arbetsmiljöverkets rekommendationer då bullernivån i förskolor ofta 

är hög. Redan vid relativt låga bullernivåer börjar talaren anpassa rösten för att höras bättre 

genom att höja röststyrkan och sitt tonläge. ”Höga bullernivåer kan kopplas till en försämrad 

röstkvalitet” (s.42). 

Att vårda barnens klang är en viktig faktor för att undvika röstproblem och att som ledare se till 

att barnen aldrig skrik-sjunger. Ännu viktigare är att aldrig ge instruktioner som ”ta i så mycket 

ni kan” (Engström, 2007). Ett barn som funnit sitt randregister (även kallat huvudklang) har en 

spröd och ljus klang. Det ska alltså låta ljust och sprött om 15 barn sjunger. Det ska inte låta 

lika starkt som ett rockband eller en hockeykör. Bengt Olof Engström (2007) säger att skriksång 

kan skada barnrösten. 

Barn har röstvariationer precis som vuxna. Fördelen för barn är att det går lättare att frigöra sin 

sångförmåga ju yngre man är. Inga Olsson Ekström (1990) säger att en del barn har ett lägre 

röstläge än sina kamrater. De har svårt att följa med i sången när melodin går uppåt. Om ett 
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barn saknar de höga toner som sjungs av resten av gruppen kan det hända att barnet sjunger på 

några andra av sina toner och förändrar melodin utifrån vad som passar den egna rösten. Gunnel 

Fagius (2007) beskriver ett liknande dilemma som Olsson Ekström (1990) men förklarar att en 

del barn har svårt att finna sitt randregister. Det kan vara så att barnet sjunger starkt i ett lågt 

läge och aldrig går över i sitt randregister. Barnet hittar inte de ljusa tonerna och fortsätter 

sjunga på sin högsta ton trots att hen hör att det är fel. För att hjälpa barnet att träna bort 

låsningen som uppkommit i skarven mellan sin fullröst (även kallad bröströst) och sitt 

randregister föreslår Fagius olika slags glissandoövningar (s.153) En annan röstvariation hos 

barn skulle man kunna kalla vokala vandrare. Fagius säger att de vokala vandrarna har svårt att 

hitta sina sångröster när de sjunger med andra. De har alltså svårt att höra andra röstklanger 

samtidigt som de sjunger. Det kan då hända att den vokala vandraren sjunger i ett annat läge 

för att kunna höra sin egen röst (Fagius, 2007). Det finns de barn som prat-eller 

”mummelsjunger” (Gren & Nilsson, 1994) trots att tonarten är väl anpassad till dem. För att få 

bukt med det säger Fagius (2007) att alla typer av röstlekar och glissandon kan hjälpa. Barnet 

kan behöva hjälp att hitta sin sångröst. Med hjälp av röstlekar och glissandon kan barnet 

utforska röstens ytterområden, högt upp och långt ner. Röstlekarna och glissandoljuden kan 

hjälpa barnet att ”locka fram förmågan att bilda sångtoner.” (s.152).  

 

Repertoarval 

I litteraturen jag läser är det olika syn på repertoarval till barnen. Det finns två sidor. Den ena 

sidan är för att sjunga/lyssna på kommersiell musik och den andra sidan är emot att sjunga 

kommersiell musik i förskolan. 

 

Johan Söderman (2012) säger att förskolpedagoger inte behöver vara utbildade musiklärare för 

att skapa en lustfylld och kreativ musikmiljö för barnen. Trots förändringar i samhället så 

organiseras förskola och skola på ungefär samma vis som alltid med traditioner som talar om 

vad som är ”skolmusik”. Forskning från början av 1900-talet visar hur Heinz Werner studerade 

musik för att hitta ”autentiska” och ”äkta” barnsånger som var lämpliga för barn. Vilka sånger 

som är lämpliga för barn är det vuxna som bestämmer och skapar på så sätt kategorin 

”barnmusik”. Det finns en uttryckt rädsla för att populärkulturen ska förstöra barnen och hindra 

dem från en mer lämplig barnkultur. Söderman menar att det inte behöver vara så. Han säger 

att ”Det går att tänka bortom den musikaliska kategorin barnmusik och istället använda musik 

som barn tycker om.” (s. 50). 
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Bengt-Olof Engström (2007) menar däremot att förskolan kan bidra med en kompletterande 

repertoar och ett alternativt sångsätt. Barnen möter oftast automatiskt mycket kommersiell 

musik som sjungs av vuxna (i röstlägen som är bekväma för vuxna) och då blir förskolan en 

viktig plats att möta annan musik, musik som kan komplettera det de hör i vardagen. I förskolan 

kan barnen få sjunga sånger skrivna för barn. ”Barnens repertoar behöver få vara ifred för 

kommersialismens utnyttjande.” (s.22). Det ger inte särskilt stor glädje för barnen att lyssna på 

inspelningar där vuxenartister sjunger barnvisor i det Engström kallar ”självsvåldigt tillgjorda 

solosättningar” (s.22). Barn behöver få sjunga sånger utifrån sina förutsättningar med vuxna 

som vårdar deras klang. 
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Planering 

Förskoleavdelningen jag fick komma till har ca 20 barn som är 3-6 år gamla. Jag valde en 

avdelning med äldre barn då jag ville att barnen skulle kunna sjunga med i texterna. Gren och 

Nilsson (1994) säger att ”I fyraårsåldern utvecklas ordförrådet mycket snabbt.” (s.11) 

Jag började med att skicka mail till en kontaktperson på några förskolor. Då jag inte fick något 

svar besökte jag en av de berörda förskolorna och frågade om jag fick komma dit. De var 

mycket positiva och samma dag bokade jag och en av förskolpedagogerna in tre tillfällen då 

jag kunde komma och ha sångstund med röstlekar. 

Veckan innan första tillfället besökte jag förskolan för att sätta upp en informationslapp om 

mitt arbete som barnens föräldrar kunde läsa (se bilaga 1). På lappen kunde de bland annat läsa 

att allt uppsatsmaterial jag får ifrån förskolan kommer behandlas konfidentiellt. Inga namn 

kommer nämnas i uppsatsen, varken barnens namn eller namnet på förskolan. Det stod också 

att det inte är relevant för studien att veta vilken stad jag genomfört den i. När jag ändå besökte 

förskolan passade jag på att fråga pedagogerna hur de brukar genomföra sångstunderna med 

barnen. De har bland annat sångfiskar. Barnen fiskar upp en fisk som det står en sång på som 

de sedan sjunger. De brukar också ha önskesång då barnen får önska precis vilka sånger de vill. 

Ibland sjunger några barn solo då ingen annan kan sången, men barnen gillar att välja sånger 

även när ingen annan kan sjunga med. De brukar bland annat välja Blinka lilla stjärna på 

engelska, Imse vimse spindel med olika verser och Pippi Långstrump. Jag fick också reda på 

att de övar på sånger inför sin sommaravslutning, bland annat Idas sommarvisa. Alla barn kan 

första versen väldigt bra och har mer utvecklingspotential på vers 2 och 3. Det var värdefull 

information då jag ville kunna blanda gammalt och nytt och då måste jag veta vad som är bekant 

för barnen. 

Alla tre sångstundtillfällena som jag planerade fick likadan struktur men lite olika innehåll (se 

bilaga 2 för att se planering). I boken Flyg lilla fjäril (Frister Lind, 1999) finns förslag på vilka 

”ingredienser” som kan ingå i en musikstund med barn. Heléne Frister Linds (1999) tanke med 

boken är att den ska ”fungera lite som en kokbok där varje avsnitt utgör en viktig beståndsdel i 

den färdiga ’maträtten’[-musikstunden]” (s.5). De sex avsnitt hon bygger sina musikstunder 

runt är: 

 Välkomna 
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 Fingrar, tår och fantasi 

 I rörelse 

 Varva ner 

 Instrument 

 På återseende (s.5) 

Jag använde mig av Frister Linds upplägg till viss del. Boken hon skrivit har ett 

rytmikdidaktiskt perspektiv och jag har ett sångdidaktiskt perspektiv i min studie så jag har 

bland annat inte haft med några instrument utan enbart använt rösten. Elinor Fryklund och Stina 

Wennberg (2014) föreslår att man kan ta hjälp av olika verktyg för att ta ton som t.ex. ett 

instrument (piano eller en xylofon) eller en instrumentapp. Jag har tagit ton från rösten och 

förlitat mig på mitt muskelminne då sång är mitt huvudinstrument. Gren och Nilsson (1994) 

menar att ett instrument kan vara ett bra redskap för att få barnen att sjunga staccato, legato, 

starkt, svagt osv. Men rösten kan också vara en sådan resurs (Gren & Nilsson, 1994) och det är 

så jag har jobbat med barnen. Jag har använt min röst. Frister Linds (1999) första avsnittet 

”välkomna” har jag kallat för ”uppvärmning/röstlek”, för det är vad barnen jag mötte fick göra. 

Det är tryggt för barnen att inget oförutsett inträffar i inledningen och avslutningen. Det skapar 

struktur att tydligt känna igen vad som händer just i början och slutet på musikstunden. Det är 

mer betydelsefullt ju yngre barnen är (Frister Lind, 1999). Början och slutet på alla sångstunder 

jag genomförde var samma (med variation på röstlekarna, men samma koncept). Tanken var 

att det skulle skapa trygghet hos barnen. 

Mitt upplägg på de tre sångstunderna blev: 

 Röstlekar 

 Idas sommarvisa (då barnens fokus är som bäst) 

 Blandat nytt och bekant med mest nytt i början. Även blandat med rörelse och stillhet 

 Avslutningssång, som varit samma vid alla tillfällen. 

Både i röstlekar och sånger har jag lämnat plats för barnen att få välja och bestämma för att 

främja deras inflytande och delaktighet. Jag har en strukturerad planering där barnen får välja 

och bestämma under givna ramar. 
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Sångstunderna tog ca 30-40 minuter. Under sångstunderna satt jag, barnen och 

förskolpedagogerna i en ring på golvet. Frister Lind (1999) pratar om cirkelns symboliska värde 

och säger att alla är jämlika i cirkeln. Cirkeln har ingen början och inget slut. Alla kan se 

varandra och då uppfatta vilka som är närvarande och vilka som är frånvarande. 

Metoder för instudering av nya sånger 

Sammanlagt har jag lärt ut sex (för barnen) nya sånger och testat olika modeller för instudering 

av de nya sångerna. Gren och Nilsson (1994) säger att det bara är fantasin som sätter gränser 

för hur en sång kan läras ut. Den mesta inspirationen för instudering har jag hämtat hos Fagius 

(2007) och Gren och Nilsson (1994). Jag har förberett sångtexten innan genom att illustrera 

texten och visa bilder på det vi ska sjunga om. Jag har sjungit hela sången för barnen och sedan 

låtit barnen härma mig fras för fras. Till en del sånger har jag också lärt ut rörelser. En av 

sångerna som vi sjöng vid tillfälle 1 återkom tillfälle 3. Då sjöng jag medvetet fel ord på några 

ställen så att barnen fick korrigera texten. En del sånger sjöng vi många gånger på olika sätt, 

t.ex. glatt, ledset, svagt, starkt osv. Till några av sångerna har jag inte använt någon speciell 

förberedande metod. Det har varit de sånger vi sjungit mest gånger så metoden har varit att de 

lär sig på mängdträningen.  
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Genomförande 

Tillfälle 1 

Jag dök upp på förskolan lite innan utsatt tid. Pedagogerna tyckte det var bra att jag kom dit 

och hann prata och umgås med barnen innan vi började. Ett av de äldre barnen sa att hon inte 

gillade ”barnmusik”, bara ”vuxenmusik”. Jag frågade vad skillnaden är. Hon svarade att 

”vuxenmusik” är sådant som spelas på ”Mellon” (SVT:s melodifestival) som sjungs på 

engelska, inte svenska. Min tanke var: ”Hjälp! Jag har bara ”barnmusik” på min planering. Hur 

ska det här gå?” 

Vid varje tillfälle har jag haft med en fusklapp (grovplanering). På den har det stått vilka 

röstlekar vi ska göra och vilka sånger vi ska sjunga. Längst ner på lappen har ordet ”hållning” 

stått, med stora bokstäver, för att jag inte ska glömma hur jag sitter. Fagius (2007) säger att det 

skapa bäst förutsättningar för lungorna att få in mycket luft om ryggen får vara rak. Eftersom 

människan är en ”härmapa” tänkte jag att barnen kan spegla sig i mig och härma min goda 

hållning. 

Först hade vi röstlek. Inspiration till röstlekarna hämtade jag ur Rösträtt. Musik på barns villkor 

(Fryklund och Wennberg, 2014, s.66) och Barn och sång: om rösten, sångerna och vägen dit 

(Fagius, 2007, s.113 & s.119). Vi härmade djur för att hitta ”rätt” röstläge. T.ex. gnällde vi som 

hundvalpar och hoade som ugglor. Vi gjorde det på känslor t.ex. ”hur låter en arg hund? En 

ledsen hund?” Osv. Vi hade också olika nyanser och kvalitéer på rösterna då vi både jamade 

som stora katter och små kattungar. Vi hoade som ugglor som skulle höras i hela skogen och 

som ugglor som berättar en hemlighet osv. Barnen fick också flämta som hundar och känna på 

magen hur det rörde sig. Vi konstaterade att vi inte bara använder halsen när vi sjunger. Vi 

”smakade” sedan på mat och gjorde glissando på ”mmm – vad gott!” Vi glissade nerifrån och 

upp och uppifrån och ner. 

Varje tillfälle hade jag med någon del ur Idas sommarvisa som barnen ska sjunga på sin 

avslutning (som nämndes ovan). Första tillfället sjöng vi först vers 1 så att barnen fick göra 

något de kan. Frister Lind (1999) talar om vikten att ha med sånger som redan är kända för 

barnen då det skapar trygghet och stärker barnens självkänsla ”att kunna”. Sedan illustrerade 

jag texten till vers 2. Barnen fick hjälpa till med att säga texten och jag ritade på ett A3 papper. 
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Efter Idas sommarvisa tog jag med barnen på en sångsaga. Vi ”pumpade” våra cyklar;  

”pschpschpsch” och ”cyklade” iväg. Vi ”cyklade” till skogen och fick syn på några djur som vi 

sjöng om. Vi sjöng sånger som var bekanta för barnen och tre (för barnen) nya sånger. De nya 

sångerna var Trollet satt i grottan (se Frister Lind, 1999, s.63), En fjäril (s.39) och Nattfjäril 

(s.92). På den första av nämnda sånger får ett av barnen en trollstav (i vårt fall var det en penna) 

och får vara troll. De andra barnen står i en ring runt ”trollet” och ska ta sig runt i ringen. 

”Trollet” bestämmer hur de andra barnen ska ta sig runt (t.ex. krypa, springa, hoppa, smyga 

osv.). När sången är slut får ”trollet” ge vidare trollstaven till nästa barn (s.63). Den andra 

sången, En fjäril, förberedde jag genom att visa bilder som jag skrivit ut och plastat in (Se bilaga 

3). Sångtexten beskriver en fjärils livsstadier; En fjäril som la ett ägg, blev en larv, som blev en 

puppa och blev en fjäril igen, jag blev en fjäril igen (s.39). Jag hade med 4 bilder; en på en 

fjäril, en på fjärilsägg, en på en fjärilslarv och en på fjärilspuppor. Till sången finns också 

rörelser som vi gjorde. Den tredje sången, Nattfjäril, sjöng jag för barnen först för helheten (se 

Fagius, 2007, s.128). Sedan sjöng vi tillsammans. Vi avslutade med den korta visan Önskevisa 

(se Fagius, 2007, s.167). Jag sjöng bara Önskevisa rakt av med barnen tre gånger som en 

mängdträning. Vi sjöng neutralt och svagt. Innan jag gick sa en av pedagogerna att hon var 

imponerad av att jag fick med mig alla barn på sångerna. 

Tillfälle 2 

Vi härmade djur precis som sist. Min första tanke efter det var att titta i litteraturen för att få 

mer idéer till röstlekar till sista tillfället. Vi sjöng sedan hela Idas sommarvisa. Jag upplever att 

vers 3 är svårare att illustrera än vers 2 så jag hängde upp texten på ett tema/en tanke istället för 

att rita. Vers 3 handlar om barnen och allt som Ida vill göra för dem. Vi skilde på vers 2 och 3 

genom att konstatera att vers 2 handlar om allt Ida vill göra i naturen och vers 3 om allt hon vill 

göra för barnen. 

När barnen fortfarande hade hög koncentration passade jag på att introducera två sånger av 

Gullan Bornemark (se Bornemark, 1989, nr. 29 & 45). Först sjöng vi Gå i solen som passade 

väldigt bra då det var fint väder ute med sol på en blå himmel. Jag sjöng hela sången för barnen 

och delade sedan upp sången i tre delar. Jag sjöng först en del och sedan fick barnen härma. På 

nästa sång Hjälp mig allihop stod vi upp. Det är en sång med rörelser. Vi sjöng den först två 

gånger då jag bestämde att vi skulle klappa och hoppa. Sedan fick barnen fylla på med rörelser 

på fyra verser till så vi gick, sprang, kröp och snurrade. 
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Efter rörelsesången hade jag planerat att sjunga några av de nya sångerna från tillfälle 1 men 

valde att istället ta fram en sånglåda som jag hade med mig. I lådan låg det sex stycken djur. 

Alla barnen fick knacka på lådan och väcka djuren som ”sov” därinne. Jag öppnade sedan och 

lät några av barnen i tur och ordning hämta ett djur. När barnen hämtade djuren frågade jag om 

de kunde några sånger på djuren som kom fram. Jag hade förslag på lut på alla djur men ville 

höra vad barnen kunde för sånger och vad de ville sjunga. T.ex. kunde jag inte sången som de 

ville sjunga på katt men lät dem sjunga den för mig. Det var en sång de brukade sjunga som 

alla barn kunde. 

När vi sjungit om alla djuren i sånglådan gick vi vidare till två nya sånger från tillfälle 1. Vi 

sjöng och rörde oss framåt i ringen till Trollet satt i grottan. Jag upplevde att barnen tyckte om 

den på tillfälle 1. Det var många som ville vara troll. Jag ville inte ge upp på Nattfjäril som inte 

hann sätta sig riktigt sist. Jag gick igenom texten bit för bit och hade rörelser till. Barnen kom 

ihåg mer av texten än jag trodde de skulle göra. Vi avslutade med att sjunga Önskevisa. Samma 

pedagog som var imponerad vid tillfälle 1 var imponerad att jag fick med mig alla barnen i 

sången den här gången också. 

Tillfälle 3 

Vid sista tillfället ville jag att röstlekarna skulle få mer plats. För att få fler idéer till röstlekar 

läste jag Barn och sång: om rösten, sångerna och vägen dit (Fagius, 2007, s.118-119). När jag 

kom till förskolan satt barnen redan i ring. Direkt när jag satte mig i ringen frågade ett barn om 

vi kunde sjunga Trollet satt i grottan. Jag sa att vi skulle sjunga den lite senare och började med 

röstlekar. Vi härmade först djur (som vid tidigare tillfällen), sedan gjorde vi glissando på Ooh. 

Vi gled både uppåt och nedåt och höll händerna framför oss och rörde dem uppåt när vi glissade 

uppåt och nedåt när vi glissade nedåt och låtsades att det var en bergodalbana. Sedan åkte vi 

rymdraket upp till månen på glissando på Brr. Först åkte vi upp och sedan ner och lät glissandot 

gestalta färden. Den sista övningen gjorde vi på ng. Vi stod upp och höll upp händerna mot 

taket. Vi låtsades att det var uppe i träden och att det fanns hungriga spindlar där. De klättrade 

ner och åt mat och klättrade sedan upp igen. Händerna följde med ned och sedan upp på ng och 

vi gjorde glissando för att gestalta hur spindlarna klättrade. Den sista övningen med spindlar i 

trädet gjorde vi två gånger för det märktes att barnen gillade den. 

När vi har varit färdiga med röstleken vid de två andra tillfällena har vi sjungit Idas sommarvisa. 

Jag tänkte vi skulle göra det även på sista tillfället men när vi ändå stod upp tyckte jag det 



 

 15 

passade bättre med Hjälp mig allihop. Eftersom det var sista gången tyckte jag det passade bra 

att sjunga alla ”nya” sånger med barnen. Efter Hjälp mig allihop satte vi oss ned och sjöng de 

två fjärilsångerna som jag haft med mig. Vi började med En fjäril där jag medvetet bytte ut 

några ord och sjöng fel. Barnen tyckte det var roligt och fick korrigera: En fjäril som la en sten, 

blev en stol, som blev en tallrik och blev ett rymdskepp igen (Se korrekt text: Frister Lind, 1999, 

s.39). 

Efter fjärilssångerna sjöng vi hela Idas sommarvisa. Vi sjöng den bara rakt igenom och tog inte 

mer på den. Jag hade tänkt ta om någon vers om det behövdes men det märktes att de äldre 

barnen har koll på texten och de yngre sjunger med bra. Jag hade två ”nya” sånger kvar efter 

Idas sommarvisa: Trollet satt i grottan och Gå i solen. Jag funderade på vilken vi skulle sjunga 

när samma barn som frågade efter Trollet satt i grottan när jag kom in frågade igen om vi 

kunder sjunga den. Jag tyckte det passade bra och tyckte det var roligt att hon frågade efter en 

sång som jag lärt dem. De sjunger med mer och mer för varje gång. 

Jag prövade sedan en övning som heter; Sjung nu! (se Fryklund & Wennberg, 2014, s.70). 

Barnen ska tänka på varsin sång, sedan säger jag ett två tre sjung nu! Alla barn ska då sjunga 

sin sång. De sjöng ganska svagt. Efteråt fick barnen räcka upp handen och säga vilken sång de 

hade sjungit och så sjöng vi den tillsammans. De fick också önska vad de ville sjunga och ha 

Önskesång som de brukar ha ibland. Fokus gick ner lite och jag hade trott de skulle varit mer 

entusiastiska. Det kom inte så många förslag som jag trott och de var inte så ivriga som jag 

hade tänkt mig. Vi avslutade med att sjunga Önskevisa. Efteråt sa en pedagog att barnen tycker 

om Trollet satt i grottan och har önskat att få sjunga den när jag inte har varit där. 
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4 Analys 
 

Delaktighet och demokrati 

Hela förskolans verksamhet ska vila på demokratiska grunder (Skolverket, 2016). Balic (2014) 

argumenterar för hur musik kan ses som ett verktyg för demokrati. I sångstunden får barnen 

träna på att lyssna på varandra. Får barnen både synas och höras känner de sig värdefulla och 

det skapar förutsättningar att lyssna till andra vilket är en viktig beståndsdel i demokrati. Sofia 

Balic och Daniel Hansson (2014) talar om positiva effekter som sång har. Att behärska sin 

sångröst stärker självkänslan och bidrar till personlig utveckling. Med tanke på de positiva 

effekterna som sång har ville jag att alla barn skulle känna sig delaktiga under sångstunderna. 

Jag varvade moment där jag bestämde allt med moment där barnen fick vara med och påverka. 

Barnens placering (cirkeln) var till stor användning då jag kunde få ögonkontakt med alla barn, 

så att alla kunde bli sedda under vår stund tillsammans. Tänkt utifrån delaktighetsstegen (se 

rubrik under teoretiska utgångspunkter s.4) som Balic (2014) presenterar landade 

sångstunderna på steg 4 och 5. På de moment som jag bestämde blev barnen anvisade om vad 

de skulle göra och de fick information om vad som skulle hända (steg 4). När barnen fick vara 

med och bestämma blev barnen rådfrågade (steg 5). Eftersom jag bara besökte förskolan tre 

gånger tyckte jag inte det var önskvärt att hamna på översta steget. Det hade passat bättre att 

stå på översta steget i ett större projekt över längre tid tycker jag. 

 

Jag vet inte hur det brukar se ut när de har sångstund i vanliga fall eftersom jag inte har 

observerat när någon annan lett barngruppen som jag ledde. En pedagog sa vid tillfälle 1 och 2 

att hon var imponerad av att jag lyckades behålla fokus hos barnen och få alla barnen delaktiga 

i sången. För att fånga barnens intresse och engagemang försökte jag ha en tydlig struktur. Den 

gången som strukturen var otydligast var den sista delen på tillfälle 3 då barnen fick önska 

sånger. Där trodde jag att barnen skulle haft störst inflytande, men det föll platt. 

Koncentrationen minskade och energin gick ner. Det kanske beror på att strukturen dittills varit 

väldigt tydlig eller att önskesång är något barnen gör med sina ordinarie pedagoger. Det kanske 

blev konstigt att någon annan kom och hade önskesång det på ett sätt som barnen inte är vana 

vid. Det kan också vara så att önskesång är för brett. Barnen får välja vad de vill utan specifika 

ramar. De får till och med välja sånger som ingen annan i gruppen kan. Hade de haft önskesång 

med ett tema kanske det skulle vara lättare, då med instruktioner som ”nu ska vi ha önskesång 

med tema vatten” och låta barnen tänka ut sånger om havet, fiskar och båtar mm. I slutet på 
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tillfälle 3 hade det möjligtvis blivit bättre om jag istället hade hållit tag i barnen hela vägen och 

haft något tydligare moment som vid tillfälle 1 och 2 då jag hade sångsaga och sånglåda. 

 

Röstproblem och röstvariationer 

Ovan har jag talat om vikten att välja anpassade tonarter för barn. Jag tror att problem kan 

uppstå då pedagogen (oavsett om hen sjunger ljust eller mörkt) utgår från sig själv som norm. 

Jag har försökt ha barnen som norm och lyssnat in så att alla kan sjunga med. Jag upplevde att 

barnen kunde sjunga med i tonarterna som jag valde. Vid första tillfället upplevde jag att några 

barn, likt det Gren och Nilsson (1994) pratar om, prat- och mummelsjöng under några sånger. 

Vid tillfälle 2 och 3 upplevde jag inte det. Jag kanske missade att de pratsjöng, något av de 

barnen som pratsjöng kanske var frånvarande eller så kanske röstlekarna hjälpte barnen att ställa 

in sina röster i de lägen som jag önskade (där de kan bilda oansträngda toner). Precis som Fagius 

(2007) föreslår använde jag mycket glissandoövningar i röstleken, särskilt vid sista tillfället. 

 

Repertoarval 

Inför arbetet har jag mest varit inne på Engströms (2007) tankar om repertoar till barn. Han 

menar att barn generellt möter mycket kommersiell musik i sin vardag och säger att förskolan 

kan vara en plats där barnen får komplettera sin repertoar. Till sångstunderna har jag valt 

klassiska barnvisor, som t.ex. Blinka lilla stjärna och Bä bä vita lamm och letat i litteraturen 

efter ”nya” barnvisor (som varit nya både för mig och för barnen), som t.ex. Trollet satt i grottan 

och En fjäril. Jag ville inte att barnen bara skulle få sjunga sånger de redan kan utan jag ville 

bidra med något mer och ge barnen ”nya” sånger skrivna för barn. Samtidigt tycker jag att 

barnen ska få lyssna på all sorts musik och tycker det är synd när till och med barn gör 

indelningen ”vuxenmusik” och ”barnmusik”. Som Söderman (2012) säger är det vuxna som 

skapar kategorierna ”barnmusik” och ”vuxenmusik”, och tyvärr tror jag att både vuxna och barn 

går miste om mycket musik när indelningarna blir för smala. Däremot tycker jag inte att det är 

lämpligt i alla lägen att barn sjunger sånger ifrån t.ex. melodifestivalen och Disneyfilmer då 

sångerna oftast är skrivna för vuxenröster. Mycket sjungs i fullrösten och många sånger har 

väldigt stora omfång. Fryklund och Wennberg (2014) menar att det gott och väl räcker för 

barnen att sjunga sånger med omfång som sträcker sig över max en oktav. Det ställs mindre 

krav på ledaren om omfånget inte är för stort. Som Gren och Nilsson (1994) säger behöver man 

inte kunna sjunga för att ha sångstund med barn så länge man tycker om musik. Är man en ovan 

sångare är det en fördel ju kortare omfång sången har. Den kommersiella musiken kan däremot 

bidra med att locka med barnen in i sångstunden och skapa nyfikenhet kring ämnet musik. 
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Sångerna jag valde landade väl hos barnen och trots att ett barn sagt att hon inte gillade 

”barnmusik” så sjöng alla med. Barnen gillade särskilt Trollet satt i grottan som jag sjöng med 

dem på alla tillfällen. De sjöng den till och med när jag inte var där. Jag undrar varför just den 

sången blev en favorit. Med stöd av Balic (2014) reflekterar jag över om det var för att barnens 

inflytande fick vara i fokus på den. Som Balic säger uppstår inflytande när det enskilda barnet 

ger förslag som bidrar till en helhet. Som troll fick barnen både bestämma hur vi andra skulle 

ta oss runt i ringen och vem som skulle bli troll nästa gång. De som ville vara troll (och som 

inte hade fått vara tidigare) räckte upp handen så att ”trollstaven” kunde vandra vidare. 

 

Instuderingsmetoder 

Jag använde mig av ett flertal instuderingsmetoder. För att märka skillnad använde jag en tydlig 

förberedande metod på en del sånger och ingen förberedande metod på andra. De sånger som 

fastnade bäst var de där jag förberedde texten genom att visa bilder, rita eller introducera 

rörelser. Det fungerade också bra på de två sånger som vi sjöng ståendes och rörde oss i rummet. 

T.ex. hade jag ingen förberedande metod på Trollet satt i grottan men varje gång fick 6-7 barn 

vara troll och då sjöng vi den så pass många gånger att den fastnade. Det blev i sig en metod, 

en slags mängdträning.  

 

Avslutande reflektion 
 

Syftet med arbetet var att främja barns delaktighet. Jag upplevde att barnen var närvarande i 

sångstunderna och då inte bara fysiskt (att de satt på plats) utan också i sinnet. De var 

engagerade och sjöng med, och de gjorde rörelser till rörelsesångerna. De fick vara med och 

bestämma under givna ramar. T.ex. fick de välja hur de andra barnen skulle ta sig fram i Trollet 

satt i grottan. 

Nedan presenterar jag korta svar på mina frågeställningar. 

 Hur kan sångstunden utformas så att barns deltagande främjas? 

För mig fungerade det bäst när jag hade en tydlig struktur i planeringen. När barnen satt i en 

cirkel kunde jag få kontakt med alla och alla blev sedda. Jag varvade nytt med bekant och lät 

barnen få vara delaktiga i flera moment. Barnens inflytande stärktes när vi sjöng Trollet satt i 

grottan då barnen fick turas om att ha en central roll. 

 Hur kan jag som ledare hjälpa barnen att hitta sina sångröster? 
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Röstleken hjälpte till att samla barnens fokus. Jag fokuserade på att få upp barnen i deras 

randregister. Jag ville att de i röstlekarna skulle få testa rösternas ytterligheter, t.ex. sjunga stark 

och svagt, högt och lågt och med olika känslor. I sångerna valde jag tonarter där barnen rent 

fysiskt kunde bilda ton. 

 Hur kan nya sånger förberedas så att barnen får möjlighet att delta? 

De sånger som fungerade bäst var dem där jag hade en tydlig instuderingsmetod. Jag tror det är 

olika för alla barn vilken metod de tar till sig bäst så det är bra att testa många olika metoder. 

Det behåller också barnens fokus om man inte gör på samma sätt hela tiden. I den gruppen jag 

mötte fungerade det bäst att förbereda texten genom att visa bilder innan vi sjöng och att göra 

rörelser. Barnen lärde sig då sångerna, kunde ta till sig dem och göra dem till sina egna. 

 

Om jag hamnar i en liknande situation i framtiden kommer jag bredda min egen repertoar och 

lära mig nya sånger som jag sedan kan lära ut till barnen. Jag kommer låta barnen bestämma 

under givna ramar för att öka delaktighet och inflytande. Jag har lärt mig att barnen kan vara 

delaktiga trots att jag har en full planering med mig. När jag planerade arbetet hade jag barnens 

delaktighet i åtanke och lämnade plats i planeringen för barnens spontana val. T.ex. när de fick 

välja sång på djuren i sånglådan. Jag kunde inte katt-sången som de ville sjunga, så den hade vi 

inte sjungit om jag redan hade bestämt katt-sång innan. Jag skulle också hitta på nya och fler 

sätt att studera in sånger. Som Gren och Nilsson (1994) säger är det bara fantasin som sätter 

gränser. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1  

Hej! 

Mitt namn är Maria Bild och jag 4:e året på musiklärarutbildningen på musikhögskolan här i 

Örebro. 

Den tid som återstår av vårterminen ska vi ägna oss åt att skriva B-uppsats inom vår profil (vårt 

huvudinstrument). Min profil är sång och jag är väldigt intresserad av barnrösten. 

Jag kommer ha sångstund med sånger och röstlekar med barnen på Östan under v.17 och v.18, 

sammanlagt tre gånger. 

Allt uppsatsmaterial som jag samlar på mig på förskolan kommer behandlas konfidentiellt, 

vilket innebär att inga namn kommer nämnas. Det är inte heller relevant för uppsatsen att veta 

vilken stad jag befunnit mig i. 

Jag ser fram emot att möta barnen och sjunga med dem. 
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Bilaga 2  

Grovplanering 

Så här såg planeringarna ut på mina ”fusklappar”. Jag bytte plats på en del sånger i 

genomförandet. Ändringarna återfinns i texten. 

Tillfälle 1 

1. Uppvärmning/Röstlek 

 Härma djur: uggla, häst, orm, katt och hund (arg, glad, ledsen, stor, liten) 

 Smaka på mat: mmm – vad gott! 

2. Idas sommarvisa vers 2 – illustrera 

3. Sångsaga 

 Pumpa cykeln 

 Ekorr’n satt i granen 

 Imse vimse spindel (olika verser) 

 Trollet satt i grottan 

 Hoppe hoppe hare 

 I ett hus vid skogens slut 

 En fjäril 

 Nattfjäril 

4. Avslutning: Önskevisa 

Tillfälle 2 

1. Uppvärmning/Röstlek 

 Härma djur. Katt, hund, häst, orm, uggla, mus 

2. Idas sommarvisa 

 Sjung vers 1 och 2. 

 Gå igenom vers 3. Sjung 

3. Nytt: Bornemark och sånger från tillfälle 1 

 Gå i solen 

 Hjälp mig allihop 

 Nattfjäril 

 Trollet satt i grottan 
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4. Sånglåda med djur i 

 Krokodil 

 Tomte 

 Stjärna 

 Katt 

 Lamm 

 Björn 

5. Avslutning: Önskevisa 

Tillfälle 3 

1. Uppvärmning/Röstlek 

 Härma djur: åsna, varg, orm, hund, katt 

 Bergodalbana på Ooh 

 Rymdskepp på Brr 

 Spindlar i trädet på Ng 

2. Idas sommarvisa – Alla verser (ta om någon vers om det behövs) 

3. Alla ”nya” sånger: 

 Hjälp mig allihop 

 Gå i solen 

 En fjäril 

 Nattfjäril 

 Trollet satt i grottan 

4.(Sjung nu! och) Önskestund 

5. Avslutning: Önskevisa 
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Bilaga 3 

Bilderna är något förminskade för att få plats på ett papper. De jag hade med mig till förskolan 

var lite större 
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