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Vi	 vill	 med	 detta	 arbete	 erbjuda	 en	 produkt	 där	 sånger,	 ramsor	 och	
dramaövningar	 utgör	 innehållet.	 Vår	 målgrupp	 är	 verksamma	 inom	
förskolan,	exempelvis	barnskötare	och	förskollärare.	Produktens	innehåll	
ska	 kunna	 användas	 i	 arbetet	 med	 Läroplan	 för	 förskolan	 och	 dess	
strävansmål	kring	Normer	och	värden	samt	Utveckling	och	lärande.		Vi	har	
skapat	 en	 produkt	 i	 form	 av	 en	 E-bok	 som	 vi	 valt	 att	 benämna	 som	 en	
inspirationsbok.	 E-boken	 erbjuder	 ett	 varierat	 innehåll	 bestående	 av	
pedagogiska	 sånger,	 ramsor	 och	 dramaövningar	med	 tydliga	 kopplingar	
till	mål	 och	 riktlinjer	 ur	 Läroplan	 för	 förskolan.	 Vi	 har	 förenklat	 arbetet	
med	produktens	 innehåll	så	att	även	verksamma	med	mindre	erfarenhet	
kring	arbete	med	musik	och	drama	i	förskolan	kan	inspireras	och	leverera	
lärorika	 såväl	 som	 lustfyllda	moment	 tillsammans	med	barnen.	 Samtliga	
dramaövningar,	sånger	och	ramsor	innehåller	tips	på	hur	man	kan	arbeta	
med	materialet	och	intill	sångtexterna	finns	 länkar	till	melodierna.	Vi	vill	
förmedla	en	syn	på	estetiska	ämnen	som	något	lustfyllt	där	prestationer	är	
mindre	 viktiga	 och	 där	 de	 teoretiska	 kunskaperna	 kan	 appliceras	 med	
hjälp	av	estetiska	uttryck.	
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1.	Vår	produkt	

1.1 Syfte  
Syftet med denna produkt är att lyfta fram att musik och drama kan utgöra såväl innehåll som metod i 
förskoleverksamhetens strävan att främja barns utveckling och lärande. Produktens innehåll ska vara lätt 
att förstå och inspirerande.  

1.2 Målgrupp 
Den målgrupp vi riktat in oss på är förskollärare och barnskötare som är verksamma inom förskolan. Vår 
förhoppning är att utforma en produkt där vår målgrupp, oavsett erfarenhet och kunskap inom ämnet, kan 
ta till sig innehållet och leverera lärorika moment till barnen. 

1.3 Produktens didaktiska bakgrund  
Tidigt i arbetsprocessen valde vi att tänka igenom den didaktiska bakgrunden till produkten för att 
konkretisera vad det var vi ville åstadkomma, hur vi skulle göra det och varför. 

1.3.1 Vad 
Vi vill med detta arbete erbjuda en produkt med lättförståeligt och inspirerande innehåll vilket 
verksamma inom förskolan ska kunna tillämpa i arbetet med Läroplan för förskolan och dess strävansmål 
kring Normer och värden, Utveckling och lärande samt Barns inflytande. 

1.3.2 Hur 
Innehållet ska vara anpassat till verksamma inom förskola och kunna användas oavsett vilken erfarenhet 
och kunskaper användaren har inom musik- och dramaarbete.  
Vår produkt ska erbjuda förslag och inspiration på hur musik och drama kan användas som metod i 
arbetet mot läroplanens strävansmål. Innehållet behöver däremot anpassas efter den aktuella barngruppen 
vilket även Läroplan för förskolan poängterar (Lpfö98, 2016, s. 5). Det är därför upp till varje verksamhet 
att finna den metod som fungerar bäst för att arbeta mot de strävansmål som är formulerade i Läroplan 
för förskolan.  

1.3.3 Varför 
Läroplan för förskolan poängterar att möjligheten till att skapa och kommunicera genom olika 
uttrycksformer och estetiska ämnen ska utgöra både innehåll och metod i förskolans strävan att främja 
barns lärande och utveckling (Lpfö98, 2016, s. 7). Beslutet att göra denna produkt togs tillsammans och 
med hänsyn till egna erfarenheter och iakttagelser kring musik- och dramaarbete i förskolan.  
 
Vår	erfarenhet	är	att	estetiska	ämnen	ofta	förekommer	som	innehåll	i	förskolans	verksamhet	men	
sällan	används	som	metod.	Vi	menar	att	först	när	estetiska	ämnen	används	som	metod	finns	det	en	
didaktisk	grundtanke	bakom	innehållet.	Holmberg	menar	att	musik	som	metod	innebär	att	
lärandeobjekt	undersöks	genom	musik	och	att	musiken	på	så	sätt	agerar	kunskapsväg	(2013,	s.	
194).	När	vi	beskriver	att	estetiska	ämnen	endast	utgör	innehåll	i	verksamheten	syftar	vi	på	att	
pedagogernas	medvetna	val	kring	varför	det	används	saknas	eller	inte	tydliggörs.		
	
De	iakttagelser	vi	gjort	pekar	på	att	musik	och	drama	tenderar	till	att	upplevas	skrämmande,	svårt	
och	prestationskrävande	för	både	förskollärarstudenter	och	verksamma	inom	förskolan.	Även	
Sundin	redogör	för	att	det	hos	förskollärare	finns	en	utbredd	osäkerhet	inför	att	arbeta	med	musik	
(1988,	s.	27).	Vår	förhoppning	är	därför	att	produktens	innehåll	kan	inspirera	och	samtidigt	
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fungera	som	ett	hjälpmedel	som	gör	det	lustfyllt	för	såväl	barn	som	vuxna	att	medvetet	använda	
musik	och	drama	i	förskolans	verksamhet.	

1.4 Varför musik och drama?  
Från en början var vår tanke att skapa en handbok där samtliga estetiska ämnen skulle inkluderas. När vi 
insåg att tiden inte skulle räcka till valde vi att fokusera innehållet på musik och drama.  
 
Sundin menar att musik inte har en etablerad plats i förskolan eftersom att musik saknar en självklar 
funktion i arbetet med barn (1995, s. 168). Söderman beskriver däremot att man inom barn- och 
skolforskning är medvetna om musikens betydelse för barns utveckling. Trots att forskning visar att 
kontinuerlig pedagogisk musikverksamhet i förskolan bör vara en självklarhet är det musiken som ofta 
prioriteras bort för att ge utrymme för andra ämnen som tycks vara viktigare (2012, s. 40-41). Genom 
verksamhetsförlagda utbildningar och arbete inom förskola har vi uppmärksammat att musik- och 
dramaarbete förekommer men att tydliga kopplingar till förskolans riktlinjer och mål sällan lyfts fram i 
samband med det. Vi vill redogöra för musikens självklara plats i förskolan, både som metod och 
innehåll, och eftersom vi anser att drama och musik har en stark koppling till varandra ville vi inte skilja 
dessa ämnen åt. Istället valde vi att inte skriva om ämnet bild.  
 
Vi anser att ämnet bild till stor del redan är förankrat i förskolans vardagsarbete. Vi grundar detta på att 
många förskolor har en ateljé för bild och skapande där olika material finns tillgängligt för barnen. 
Braxell menar att förutsättningar för att bildarbetet ska generera ett kvalitativt lärande bl.a. är 
ändamålsenliga lokaler, materialutbud och tid för skapande. Förskolans verksamhet har generellt ett rykte 
om sig att erbjuda stora möjligheter till just bildarbete (2010, s. 22 och 92). När barn uttrycker sig genom 
bild resulterar det ofta i något konkret som förskolläraren tillsammans med barnet kan synliggöra och 
diskutera vidare kring. Vi anser däremot att barns lärande genom fria sånger, experimenterande med ljud 
och dramatiserande genom lek är något verksamma inom förskolan tenderar att förbise. Oavsett om 
initiativet till musikaktiviteterna kommer från pedagogen eller barnen menar Holmberg att de många 
möjligheterna till lärande genom musik faller bort då aktiviteterna sällan följs upp. Avsaknaden av 
uppföljning av musikaktiviteterna bidrar till att lärandet inte synliggörs och ges möjlighet att fördjupas 
(2013, s. 206-207). Även Nilsson menar att barns musikskapande ofta förbises och istället upplevs som 
tidsfördriv eller något störande (2012, s.155). Vi anser att pedagogen bör vara medveten om varför en 
viss aktivitet görs med barnen och vad förhoppningen är att barnen får ut av det.  

1.5 E-bokens innehåll  
Vår produkt ska innehålla inspiration och tips på sånger, ramsor och dramaövningar som kan genomföras 
med barn i förskolan, dessa övningar ska vara kopplade till de mål och riktlinjer som finns skrivna i 
Läroplan för förskolans avsnitt om Normer och värden samt Utveckling och lärande. Inledningsvis har E-
boken en innehållsförteckning som tydligt ger läsaren en överblick av innehållet. Efter 
innehållsförteckningen finns inledande texter om drama och musik där vi beskriver vad som är viktigt att 
tänka på när du som pedagog leder ett drama- eller musikpass, vilket förhållningssätt du bör ha, samt hur 
ett drama- och musikpass kan planeras utifrån de didaktiska frågorna: vad, hur och varför.  
 
Utöver inledningen är inspirationsboken uppdelad i två kapitel Normer och värden samt Utveckling och 
lärande. Varje kapitel är i sin tur uppdelat i två avsnitt. Ett avsnitt med fokus på musikinnehåll och ett 
avsnitt med fokus på dramainnehåll. Varje uppslag innehåller ett antal sånger, ramsor eller dramaövningar 
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med gemensamt fokus som är kopplat till olika läroplansmål. Till samtliga sånger, ramsor och 
dramaövningar finns även idéer och tips på hur pedagogen kan arbeta vidare med materialet eller göra om 
det så att det passar situation och barngrupp. Kopplat till varje sång kommer även länkar till ljudklipp för 
respektive melodi att finnas. Det ska inte krävas att den som använder inspirationsboken har hört låtarna 
innan eller kan läsa noter för att kunna använda materialet.  
 

2.	Tidigare	forskning	

2.1 Redogörelse av teorier och begrepp  
Under kursen “Estetiskt lärande i förskolan” som vi studerade andra terminen på förskollärarprogrammet 
vid Uppsala Universitet 2014 fick vi undervisning i bild, drama och musik vilket är de ämnen vi valde att 
inkludera i begreppet estetiska ämnen. I styckena 2.2, 2.3 och 2.4 redogör vi för följande teorier och 
begrepp; det kompetenta barnet, sociokulturellt perspektiv, konstruktionistisk teoribildning, 
barndomssociologisk forskning, proximal utvecklingszon samt psykoanalytisk lekteori. Det är teorier och 
begrepp vi anser stämma väl överens med vår syn på barn och lärande och vi inleder därför med att 
beskriva hur de är relevanta för vår produkt.  
 
Vi ser lärande som något som sker i interaktion och samspel med andra individer där lekfulla och kreativa 
uttryck förankrar de teoretiska kunskaperna. Barn är enligt oss kompetenta och de lär med och av 
varandra. Den vuxne bör ansvara för att utmana och uppmuntra till barns fortsatta lärande. Den syn vi har 
på lärande anser vi stämma väl överens med ett sociokulturellt perspektiv på lärande samt den 
konstruktionistiska teoribildningens synsätt. Inom dessa teorier/perspektiv anser man att barn lär i 
interaktion och samspel med andra individer. Tanken med vår inspirationsbok är att den ska användas i 
grupp om flera barn för att de ska kunna ta del av varandras kunskaper samt erfarenheter och därav lära 
med och av varandra. Den syn vi har på barn anser vi i sin tur stämma överens med den syn man har på 
barn inom den barndomssociologiska forskningen som menar att barn är kompetenta och sociala aktörer 
med egna individuella rättigheter. Vi har valt att skapa en produkt som kan användas tillsammans med 
alla barn och anpassas efter varje enskild individ. För att barnen ska kunna ta sig till nästa 
behärskningsnivå är det viktigt att pedagogen finns tillgänglig och kan stötta barnen i deras proximala 
utvecklingszon. Vi vill att inspirationsboken ska erbjuda ett lustfyllt lärande och uppmuntra till lek. Vi 
kommer i stycket som handlar om lärande i sociala sammanhang ta upp en psykoanalytisk lekteori där lek 
anses vara betydelsefullt för barns sätt att uttrycka känslor. Vi hoppas att inspirationsboken ska ge barn 
möjlighet att leka och lära med sina kamrater samt skapa förutsättningar för barn att kunna uttrycka sina 
känslor på olika sätt.  

2.2 Lärande i sociala sammanhang 
Enligt Palmer menar man inom den konstruktionistiska teorin att lärande som uppstår i den pedagogiska 
verksamheten varierar beroende på deltagarna. Kommunikationen och det som sker i interaktion mellan 
individer i de sammanhang de befinner sig i är centralt för att lärande ska uppstå (2012, s. 21-22). Lenz 
Taguchi menar att den konstruktionistiska teorin bland annat karaktäriseras av en öppenhet gentemot 
förändringar av praktiken, kunskap och lärande och även förståelsen av den egna individen och andra. 
Inget ses som bestående utan allt ses som något föränderligt och tillsammans med andra kan individer 
medvetet eller omedvetet delta i olika förändringar (2013, s. 29 och 31). Berger och Luckman samt Burr 
och Hacking menar att man inom den konstruktionistiska teorin även talar om social konstruktionism 
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vilket innebär att individer tillsammans skapar idéer och föreställningar om sig själva och omvärlden i 
olika sociala processer (Ref. I Lenz Taguchi, 2013, s. 29-30).  
 
Wedin beskriver Vygotskijs sociokulturella perspektiv som även det menar att lärande handlar om barns 
interaktion och samspel med andra (2011, s. 38). Inom det sociokulturella perspektivet beskrivs att 
samtliga individer har en utvecklingszon där ens befintliga kunskap kan utvecklas och fördjupas genom 
stöttning av någon annan (Säljö, 2010, s. 120). Säljö hänvisar till Vygotskijs begrepp den närmaste 
proximala utvecklingszonen vilket beskriver den zon där människan är som känsligast för instruktion och 
förklaring (2014, s. 305). Lutz menar att man inom det sociokulturella perspektivet anser att de kunskaper 
barnet besitter är en förutsättning i det pedagogiska arbetet och för barnets fortsatta lärande. Genom att 
barnet stöttas i dess proximala utvecklingszon utmanas barnet på en nivå baserad på egna förutsättningar 
vilket bidrar till att barnets kunskaper kan vidgas. Då verksamma i förskolan anpassar pedagogiken och 
verksamhetens miljö efter barnen kan de enskilt och tillsammans med andra barn ta till sig en ny 
behärskningsnivå (2013, s. 24). 
 
Lindqvist beskriver en psykoanalytisk lekteori där leken ses som ett betydelsefullt sätt för barn att 
behandla omedvetna känslor av bland annat underlägsenhet och rädsla. Barnens inre och yttre verklighet 
möts i leken och genom leken kan barn uttrycka sina upplevelser på ett fiktivt och levande sätt (1996, s. 
54 och 70). Don Lind har ett liknande synsätt då de menar att barn utforskar genom lek och sina sinnen 
där de genom upplevelser får nya erfarenheter och kunskaper (2007, s. 90-91). Även Rasmusson och 
Erberth skriver om barns lek och dess stora betydelse för lärande och utveckling. Författarna hänvisar till 
forskare samt filosofer vilka hävdar att leken utgör en grund i människans utveckling (2008, s. 84). Inom 
olika postmoderna pedagogiska inriktningar, exempelvis Reggio Emilia, menar Eidevald att uttrycket det 
kompetenta barnet används. Det är barns kompetens och förmåga att lära som bör vara utgångspunkten i 
det pedagogiska arbetet och det viktiga är processen och inte kunskapen i sig (2013, s. 66). Även inom 
barndomssociologisk forskning betraktas barn som kompetenta aktörer (Eilard, 2010, s.10). Enligt 
Eidevald har barndomssociologins inflytande i svensk förskola bidragit till synen på barn som kompetenta 
och sociala aktörer med egna rättigheter. Eidevald menar att utvecklingen gått från att observera barn 
enskilt till att lägga fokus på hela barndomen där olika sammanhang och relationer ses i förhållande till 
barnet.  (2013, s. 32). 

2.3 Estetiska ämnen i förskolan 
Problematiskt är att trots flertalet fördelar som går att påvisa med estetiska ämnen ifrågasätts estetiska 
ämnen på ett sätt som inte andra ämnen gör och därmed är det varken högprioriterat i skolan eller 
samhället (Braxell, 2010, s. 31). I detta stycke kommer vi redogöra för fördelarna med att använda 
estetiska ämnen kopplat till lärande i förskolan.  
 
Holmberg menar att olika inramningar och olika sammanhang för de estetiska uttrycken ger möjlighet till 
olika lärandeformer (2013, s. 208). Genom att arbeta med musik i förskolan menar Angelo att barn kan 
lära sig mycket mer än bara ämnet som sådant. Musik kan bidra till utvecklade språkkunskaper, 
samarbetsförmåga och motorik (2012, s. 134). Centerheim-Jogeroth beskriver att rörelser och sång 
utvecklar barnets förmåga att hitta rätt rytm i orden vilket handlar om känsla för språk och en ökad 
språkmedvetenhet (1988, s. 16 och 147). Amerikansk forskning visar även att musik bidrar till förbättrade 
matematiska kunskaper och en god samarbetsförmåga (Söderman, 2012, s. 41).  
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I reflektioner från pedagoger och andra barn menar Braxell att estetiska uttryck kan möjliggöra att barnet 
tillägnar sig ett utökat ordförråd samt förmåga att formulera sig och kommunicera såväl som att uttrycka 
tankar. Genom att lyssna, reflektera och uttrycka sina uppfattningar utvecklar barnet nyfikenhet, lust och 
förmåga att leka och lära samt förmåga att fungera i grupp såväl som enskilt. Braxell menar även att 
empati, solidaritet och ett demokratiskt synsätt stärks hos barnen då pedagogen bejakar och stärker 
kreativiteten (2010, s. 25 och 90). Läroplan för förskolan redogör dessutom för att förskolan ska sträva 
efter att varje barn utvecklar empati och solidaritet såväl som förståelse för de demokratiska värderingar 
samhället vilar på (Lpfö98, 2016, s.4). 
 
Redan i början av 1900-talet och utformandet av småbarnspedagogiken utgick man enligt Pramling 
Samuelsson från att barns lärande stimuleras och förstärks genom att aktivt arbeta med sin kropp och att 
upptäcka med alla sinnen då de i sin tur ansågs generera kunskap om omvärlden. Det finns en föråldrad 
föreställning om lärande som något tråkigt, däremot ser man på lek och skapande som något som kommer 
automatiskt och som är lustfyllt och lätt (2008, s. 11 och 14). Läroplan för förskolan betonar förskolans 
ansvar att lägga grunden för ett livslångt och just lustfyllt lärande präglat av en helhetssyn på barnet 
(Lpfö98, 2016, s. 4-5). Enligt Braxell föredrar yngre barn olika sätt att uttrycka sig på. Somliga uttrycker 
sig helst genom musik och andra genom rörelse. Hur man föredrar att uttrycka sig är individuellt och det 
är därför av stor vikt att barn i förskolan får stimulans att uttrycka sig på det sätt som barnet finner mest 
lustfyllt (2010, s. 31). Braxell hänvisar till professorn Alexandersson som uttryckt att lärande handlar om 
att få in kunskap i kroppen och via kroppen (2010, s. 31). Centerheim-Jogeroth beskriver att det under 
hela förskoleperioden är viktigt att barnets kroppsspråk utvecklas tillsammans med det talade språket. I 
dramalekar utan ord blir kroppen kommunikationsmedlet och kroppsspråket får då möjlighet att utvecklas 
(1988, s. 141). Genom musik menar Angelo att barn kan uttrycka känslor som de annars kan ha svårt att 
uttrycka verbalt (2012, s. 124).  

2.4 Pedagogens roll 
För att pedagogen ska kunna avgränsa ett innehåll eller lärandeobjekt utifrån musik menar Holmberg att 
förskolläraren behöver vara trygg i sitt eget musikkunnande. Kunnandet handlar om vad pedagogen kan 
göra med, genom och om musik. Pedagogen måste även kunna förhålla sig kritiskt till den kunskap som 
förmedlas genom de sångtexter som barnen presenteras för (2013, s. 207). Pedagogens bemötande kan 
enligt Braxell påverka lärandet positivt om de har ett nyfiket, reflekterande, medforskande och tillåtande 
förhållningssätt till barnen (2010, s. 22). Braxell beskriver att pedagogens uppgift är att uppmuntra och 
utmana barnen utan att försumma barnets egen drivkraft att lära. Skapandeprocessen riskerar att bli 
underordnad i de fall skapandet endast används som medel för att nå läroplansmål. Det är viktigt att 
barnen ges möjlighet att genom skapandeprocessen utveckla sin fantasi samt fritt uttrycka sina intryck 
och sitt inre. Det är inte ovanligt att barn genom skapandet dessutom bearbetar något som varit svårt eller 
jobbigt (2010, s. 26-28). Alla barn har inte lätt för att fantisera och föreställa sig saker men genom att 
planera dramapass där barnen får möjlighet till detta menar Arnesson Eriksson att pedagogen kan stötta 
barnet så att dessa förmågor stärks (2009, s. 109).  
 
I de fall en aktivitet inte ger det gensvar pedagogen förväntat sig menar Braxell att pedagogen inte bör se 
aktiviteten som misslyckad. Utmaningen blir istället att våga upprepa aktiviteten vid annat tillfälle och 
inte för snabbt rycka in och hjälpa barnet (2010, s. 62). Ofta återkommande och starka stimuli bevaras 
enligt Vygotskij i hjärnan och nerver (Ref. i Braxell, 2010, s. 55). Enligt Rasmusson och Erberth ger en 
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återkommande aktivitet pedagogen möjlighet till uppföljning där aktivitetens utveckling kan ses. Barnen 
känner sig dessutom trygga med aktiviteter som de känner igen sedan tidigare. Genom tid och kontinuitet 
i arbetet mognar även samspel och kreativitet (2008, s.79). I nya situationer menar Braxell att barn har 
koll på såväl pedagoger som de andra barnen och att imitation ofta är en metod barn tar vid för att lära. 
Om det pedagogen i all välmening visar barnet är ouppnåeligt för barnet att efterlikna kan det istället 
resultera i att barnet upplever sig själv som misslyckad och endast vill att pedagogen t.ex. ska rita bilen åt 
barnet. Det barnets jämngamla kamrater har skapat är lättare att efterlikna och ligger närmare i den 
estetiska läroprocess barnet befinner sig i (2010, s. 62-63). För att kunna ge det stöd barnet behöver 
menar Säljö att det i pedagogens professionella kompetens måste ingå en känslighet för att se hur den 
enskilda individens utvecklingszon ser ut i relation till aktuella begrepp och färdigheter (2014, s. 305-
306). Braxell beskriver hur pedagogens roll varierar mellan att introducera nytt kunskapsstoff för att leda 
arbetet vidare och ibland istället agera stöttepelare i en process som barnen själva satt igång. En stor del 
av pedagogens arbete handlar om att lyssna, se och inspirera samt lära av det barnen gör (2010, s. 69). 
Frelin skriver om pedagogen som en varm kravställare, en pedagog som har höga förväntningar på barnen 
men på samma gång värnar om och bemöter alla barns individuella behov (2012, s.39). 

2.5 Teorierna och begreppens koppling till produkten  
Barndomssociologisk forskning samt det kompetenta barnet synliggörs i vår produkt genom att vi gjort 
produkten formbar för varje individ i den aktuella barngruppen. Vi har valt att inte göra materialet 
åldersindelat utan har under framställningen av produkten tänkt att varje pedagog själv ska kunna anpassa 
produkten efter barngruppen. Vi vill inte koppla materialet i inspirationsboken till en viss ålder på grund 
av att man då även kopplar övningarna till våra förutfattade meningar om barns tidigare kunskaper och 
vad vi tror att barn klarar av vid en speciell ålder. Det finns inget som säger att en treåring inte skulle 
klara av att genomföra en aktivitet som vi valt att rekommendera för femåringar. Vi har skapat en öppen 
och flexibel produkt som visar på att barn är kompetenta individer som ej bör begränsas genom 
exempelvis åldersindelat material.  
 
Den psykoanalytiska lekteorin belyser bland annat vikten av att barn får leka och uttrycka sig på olika 
sätt. Genomgående för inspirationsboken är att den erbjuder barn olika uttrycksformer genom bland annat 
musik, drama, verbal kommunikation och kroppsspråk. Inspirationsboken ger barn möjlighet att leka och 
lära med sina kamrater och skapar samtidigt förutsättningar för barn att kunna uttrycka sina känslor på 
olika sätt genom lek.  
 
Vi anser precis som inom det sociokulturella perspektivet att barn lär med och av varandra. Vi har därför 
valt att skapa en inspirationsbok som innehåller material som lätt kan användas i grupp. Många av 
produktens dramaövningar kräver samarbete mellan barnen vilket bidrar till att barnen uppmuntras till att 
arbeta tillsammans samt föra diskussioner för att kunna genomföra aktiviteten. När barnen får vara med 
och bestämma över innehållet i övningarna kan de bidra med egna tankar och idéer. Tillsammans kan 
barnen bygga vidare på och lära av varandras förslag. Vi har i produkten beskrivit vikten av att låta 
barnen ha inflytande på innehållet. Vi menar att barnen får en rolig, spännande och mer lärorik upplevelse 
om de själva får vara med och styra. Ifall pedagogen låter barnen vara med och leda samt komma med 
åsikter och förslag får pedagogen och barnen nya kunskaper genom varandra. Många övningar i 
produkten har även tillhörande tips som bland annat går ut på att tillsammans med barnen samtala om 
övningens innehåll. Genom metasamtal får barnen möjlighet att delge sina tankar och diskussionerna kan 
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bidra till nya erfarenheter och kunskaper. Ett metasamtal är enligt Pramling Samuelsson ett samtal där 
barn får möjlighet att tänka, fundera och kommunicera kring hur och varför man tänker på ett visst sätt. 
För att kunna genomföra ett samtal bör pedagogen kunna ta barnets perspektiv vilket innebär att barnen 
får uttrycka sig och att deras utsagor tolkas (2008, s. 57). Klein, Nelson och Säljö menar i sin tur att 
interaktion och kommunikation är en av de viktigaste faktorerna i barns utveckling och lärande (Ref. I 
Pramling Samuelsson, 2008, s. 56). 
 
Genom att utmana och stötta barnen i deras proximala utvecklingszon och ta hjälp av inspirationsbokens 
tips skapas nya kunskaper hos barnet och hen kan ta sig till en ny behärskningsnivå. I de texter där vi 
beskriver vilket förhållningssätt man som pedagog bör ha vid genomförande av ett drama- eller 
musikpass har vi belyst vikten av att utmana och stötta barnen. Vi har aktivt valt att fylla 
inspirationsboken med vad vi tror kan vara både lustfyllt, utmanande och nytt material för barnen. Ifall vi 
valt dramaövningar, sånger och ramsor som barnen redan är bekanta med hade de inte utmanats på 
samma sätt. Vi hoppas att det nya materialet kan bjuda in till inspirerande samtal som genererar ny och 
fördjupad kunskap.  
 
Då vi vill att verksamma inom förskolan tillsammans med barnen ska kunna fortsätta utveckla produkten 
och dess innehåll har vi fokuserat på att göra produkten så formbar som möjligt. Att pedagogen ihop med 
barnen utvecklar vidare materialet stämmer väl överens med den konstruktionistiska teoribildningen som 
vi inspirerats av.  
 
 

3.	Arbetsprocess	

3.1 Arbetets process 
Vi startade arbetsprocessen med att formulera ett passande syfte som beskrev vad vi ville förmedla med 
vår produkt. Därefter gjorde vi en omvärldsanalys för att se om liknande produkt redan fanns. 
Ursprungligen titulerade vi produkten som en inspirationsbok. Vi kände dock att benämningen 
metodhandbok inte var optimal för produktens innehåll och de tankar vi hade kring den. Vi ansåg att 
begreppet metod gav ett styrt intryck som kunde kopplas till ett rätt och ett fel på ett sätt som inte var vår 
tanke med produkten. Vi ville snarare att produkten skulle inspirera verksamma inom förskolan att 
använda materialet på det sätt de vill och anpassat efter sin barngrupp. Vi började därför benämna 
produkten som en inspirationsbok istället.  
 
I Läroplan för förskolan finns sju avsnitt med mål och riktlinjer, vi valde att inte ta med Förskola och 
hem, Övergång och samverkan, Uppföljning, utvärdering och utveckling samt Förskolechefens ansvar då 
vi kände att målen och riktlinjerna i dessa avsnitt vänder sig till förskollärarens övergripande ansvar av 
verksamheten. Från en början planerade vi att inkludera avsnittet Barns inflytande men vi insåg att målen 
i detta avsnitt inte var något vi ville koppla till särskilda sånger, ramsor eller dramaövningar. Vi anser att 
målen i Barns inflytande snarare bör genomsyra hela verksamheten genom pedagogens förhållningssätt 
till barnen och det valde vi att försöka förmedla genom produktens inledande texter om musik och drama. 
De avsnitt vi valde att ta med har enligt oss mål och riktlinjer med stark koppling till ansvaret kring 
barnens utveckling och lärande vilket var det vi ville fokusera på. 
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 3.1.1 Produktens innehåll 
Majoriteten av dramaövningarna och ett fåtal av sångerna är hämtade från tidigare kurser inom 
förskollärarprogrammet på Uppsala Universitet mellan åren 2014 och 2017. Majoriteten av sångerna och 
ramsorna är istället hämtade från litteratur inriktad på musik, rytmik och pedagogik. I musikdelen finns 
det en låt som Gillner skapat, Då känns det bra, samt flertalet dramaövningar som vi tillsammans 
utvecklat. Förhoppningen är att kunna komplettera inspirationsboken med fler egenskrivna låtar i 
framtiden. De dramaövningar vi utvecklat har utvecklats för att anpassas till förskolebarn och de 
läroplansmål vi kopplat övningen till. I urvalet av musikinnehåll var det viktigt för oss att inte enbart 
inkludera traditionella sånger som redan är bekanta för verksamma inom förskolevärlden. Vi vill istället 
erbjuda material som känns nytt, inspirerande och relevant för arbetet mot läroplanens mål. För att 
sångerna ska kunna användas trots att de är nya för användaren valde vi att koppla ljudklipp i form av 
länkar till melodierna. Vår tanke var från början att sjunga in samtliga sånger. Vi valde istället att försöka 
hitta melodierna på hemsidan Youtube.com. Fåtalet sånger saknades på Youtube och länkades istället till 
programmet Spotify. Detta var dock en lösning som vi kände inte var optimal då alla inte har tillgång till 
Spotify. De sånger som vi ännu inte hade hittat länkar till fick Gillner spela in själv.  
 
Utöver länkar till melodierna finns det även ledord och tips till samtliga sånger, ramsor och 
dramaövningar. Ledorden är till för att förtydliga hur vi har tänkt att övningen kan kopplas till de 
läroplansmål vi valt. På varje uppslag finns samtliga övningars ledord samlade vid rubriken. Ledorden är 
till för att göra innehållets koppling till läroplansmålen lättöverskådliga för användaren. De tips som ges 
är förslag på hur arbetet kring sången, ramsan eller dramaövningen kan genomföras eller utvecklas.  
Varje uppslag har ljusgråa rutor bakom varje sång, ramsa och dramaövning. De ljusgråa rutorna är till för 
att tydliggöra vilken text som hör till vilken övning. Intill sångerna, ramsorna och dramaövningarna finns 
även en ruta med de läroplansmål vi kopplat till respektive uppslags innehåll.  
 
Vid varje sång, ramsa och dramaövning lade vi ursprungligen till en rekommenderad ålder på de barn 
innehållet var tänkt att vända sig till. Vi valde slutligen att stryka åldersrekommendationerna då det fanns 
risk att åldersrekommendationer skulle upplevas styrande. Vi anser att varje enskild pedagog som arbetar 
med inspirationsboken får avgöra vem innehållet i sångerna, ramsorna och dramaövningarna lämpar sig 
bäst för. När vi valde innehåll till inspirationsboken gjorde vi däremot medvetna urval gällande ålder på 
så vis att innehållet skulle kännas anpassat för barn i åldrarna ett till sex. Texterna i sångerna skulle inte 
vara allt för avancerade och för oss var det viktigt att samtliga sångtexter ska kunna diskuteras med 
barnen. Vi valde ett antal sånger som handlar om krig vilket fick oss att funderade länge kring 
sångtexternas innehåll och om det verkligen lämpade sig för förskolebarn. Vi tänkte på sångerna Världens 
bästa land, I natt jag drömde och Än finns det. Vi valde att ta med samtliga tre sånger trots innehåll om 
vapen och krig men poängterade också vikten av att diskutera sångtexternas innehåll med barnen i de fall 
sångerna sjungs. Vår förhoppning är att den pedagog som väljer dessa låtar har en medveten tanke bakom 
det och ser sångtexternas potential för diskussioner kring vad vapen faktiskt används till, varför vissa 
lekar kanske inte accepteras på förskolan, vad krig är, vad det kan leda till och vad man kan göra för att 
försöka upprätthålla fred. I tipset kopplat till Än finns det valde vi att skriva att vers fyra kan väljas bort 
om sångtextens innehåll känns alltför detaljerat och skrämmande. Pedagogen bör tänka till en extra gång 
innan hen introducerar låten för barnen eftersom ett textinnehåll om krig kan vara mycket känsligt. 
Lämpligheten kan helt sakna förankring till barnets ålder och istället ha att göra med barnets bakgrund 
och erfarenhet.  
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3.1.2 Arbetsverktyg 
Vi valde att skriva den teoretiska delen i GoogleDoc eftersom programmet gör det möjligt att skriva i ett 
gemensamt dokument från varsitt håll. För att skapa en lättillgänglig och lätthanterlig produkt valde vi att 
skapa produkten i E-boksformat. Inspirationsboken är sparad i pdf-format som går att använda i mobiler, 
datorer och surfplattor. Det program vi skapade produkten i var ett program som heter iBooks author, vi 
hämtade programmet via App store på Gillners MacBook dator. Vi valde just iBooks author då det är ett 
lättförståeligt program med alla de funktioner vi sökte till framställningen av vår produkt. Efter att ha 
bekantat oss med programmet iBooks author gjorde vi upp en plan på vilka typsnitt, rubriker, färger och 
övrig design vi ville ha. Gällande typsnitt valde vi att ha serifer (bokstäver med sträck vid kanterna) i all 
löpande text. Vi valde att använda oss av Cambria, ett typsnitt som gjorde texten lättläslig. Till samtliga 
rubriker valde vi att ha sans-serifer (bokstäver utan sträck vid kanterna), vi valde Heiti SC då det tilltalade 
oss estetiskt. Varje kapitel har en egen färg som är genomgående i alla rubriker. Vi valde att ha med 
bilder för att ge läsaren ett estetiskt tilltalande intryck vid varje uppslag. Ett estetisk tilltalande intryck ger 
enligt oss goda förutsättningar till att inspireras av innehållet.   

3.1.3 Utvärdering av produkt 
Vi ville ha åsikter kring produkten av personer verksamma inom förskolan för att utifrån deras feedback 
fundera om vi kunde göra någonting annorlunda och utveckla den annars färdigställda produkten. Vi 
ställde frågorna till en förskolechef tillsammans med en barnskötare, en förskollärare, en barnskötare med 
längre erfarenhet av att arbeta med musik ihop med barn, samt en musiker med gedigen erfarenhets- och 
utbildningsbakgrund. Frågorna vi ställde var: 
 
1. Hur arbetar ni med musik och drama kopplat till läroplanens mål och riktlinjer på din arbetsplats? 
2. Anser du att inspirationsboken skulle kunna tillföra något inom arbete med musik och drama i 
förskolan, om ja - på vilket sätt? 
3. Hur skulle du vilja arbeta med inspirationsboken i din verksamhet? 
4. Hur tycker du att inspirationsboken kan förbättras? 
 
Personen fick titta igenom inspirationsboken och anonymt svara på frågorna genom ett formulär. 
Frågorna finns bifogade som Bilaga 1. Svaren använde vi sedan för att utvärdera vår produkt och dess 
användbarhet. Vi valde även att presentera kommentarer om produkten på inspirationsbokens sista sida 
med förhoppningen att kommentarerna inspirerar och uppmuntrar andra läsare att använda produkten. 
Främst använde vi svaren för att kritiskt granska vår egen produkt.  

3.2 Omvärldsanalys 
Tidigt i arbetsprocessen valde vi att göra en omvärldsanalys för att se om det redan fanns en produkt med 
musik- och dramaövningar kopplade till strävansmål ur Läroplan för förskolan. En anledning till att vi 
valde att skapa denna produkt var att vi själva upplevt att vi saknat en liknande produkt i vårt arbete i 
förskoleverksamhet. Vi har dessutom samtalat med flertalet verksamma inom förskola som även dem 
upplevt att just denna typ av produkt saknas. I vår omvärldsanalys fann vi ett arbetsmaterial vid namn 
Alla barn är viktiga, utgivet av Erikshjälpen där Agneta Almqvist komponerat och givit text åt 20 sånger 
kopplade till artiklar ur FN:s barnkonvention. Det var ett material vi kunde hämta inspiration från men 
som ändå inte motsvarade det vi sökte. Utöver Erikshjälpens arbetsmaterial fann vi tre andra sångböcker 
med sångtexter relevanta för produktens tänkta innehåll, se Bilaga 2. Kopplingen till läroplansmålen för 
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de sånger vi hittade fick vi däremot göra själva då vi inte fann något material med redan färdiga 
kopplingar.  

3.3 Arbetsfördelning 
Under arbetets första veckor delade vi upp den litteratur vi ansåg var relevant att läsa inför skrivandet av 
arbetets teoretiska del. På var sitt håll skrev vi ner referenser som kunde vara användbara till avsnitt 2 om 
tidigare forskning. Gillner har ansvarat för textinnehåll till 1.2, 2.1, 2.2, 3.1.2, 3.2 och 3.6. Sundberg har 
istället ansvarat för 1.3, 2.3, 2.4, 3.1.1, 3.4 och 3.5. Övriga stycken har vi haft delat ansvar för och 
bearbetat tillsammans. Även de stycken där vi delat upp ansvaret oss emellan har lästs och bearbetats av 
oss båda. Gillner har samlat på sig ett större utbud av material och sångböcker från tidigare erfarenheter 
av att arbeta med musik i förskolan och det kändes därför naturligt att hon fick ansvara för att hitta 
musikövningar till inspirationsboken. Sundberg har istället ansvarat för att välja ut och fabricera 
dramaövningar. Även gällande musik- och dramainnehållet har vi hjälpts åt. När textinnehållet om vår 
produkt i avsnitt 1 var färdigskrivet installerade vi programmet iBook author och började skapa vår 
inspirationsbok. Vi har haft som mål att träffas och arbeta tillsammans minst tre dagar varje vecka och 
utöver det arbeta enskilt. Genom respons och diskussioner kring varandras delar gjorde vi mindre 
ändringar som gjorde att vi kunde känna oss mycket nöjda med helheten. 

3.4 Etiska överväganden 
Samhället och dess medlemmar har ett berättigat krav på att man inom forskning skyddar den deltagandes 
identitet, samt att man som deltagare inte utsätts för skada, varken fysisk eller psykisk. Kravet kallas för 
individskyddskravet och kan delas in i fyra huvudkrav; 
  

• Informationskravet: Innan en intervju behöver undersökningsdeltagare göras medvetna om 
forskningens syfte och genomförande. Deltagaren bör även informeras om att medverkan är 
frivillig och att hen har rätt att avbryta intervjun.  

• Samtyckeskravet: Det måste ske ett samtycke mellan forskningens inblandade deltagare och 
forskningen ska genomföras på deltagarens villkor. 

• Konfidentialitetskravet: Kravet innefattar sekretess och tystnadsplikt, deltagarens uppgifter ska 
hanteras på ett säkert sätt och deltagaren har rätt till anonymitet. 

• Nyttjandekravet: Deltagarnas uppgifter får endast användas i forskningsändamål. 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 5-14). 

 
Vid den första kontakten med deltagarna sände vi dem ett mail där vi tydligt beskrev undersökningens 
syfte samt våra förväntningar. När vi träffades togs detta upp muntligt för att förtydliga deltagarens 
rättigheter. Vi har varit noga med att uttrycka för våra deltagare att deltagandet är på deras villkor. Många 
av deltagarna har nämnt att de har mycket att göra och vi har upplevt att de varit oroliga för att inte kunna 
ge oss värdiga svar. Vi har förklarat att vi uppskattar all respons vi får angående vår produkt och att 
deltagarna gör så gott de kan och har all rätt att avstå från undersökningen. Vi som genomförde 
undersökningen signerade i samband med mötet med deltagarna ett sekretessavtal som redogjorde för 
deltagarnas anonymitet, se Bilaga 3. Deras utsagor framställs anonymt i vårt textarbete och produkten. 
 
Vi ville ha godkännande från de fyra upphovsrättsmän vi sökt innan inspirationsboken delades offentligt. 
Vi valde att minimera risken för användning och delning av materialet utan vår vetskap genom att besöka 
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varje deltagare och ta med inspirationsboken i fysisk form. Deltagarna erbjöds även möjlighet att på plats 
ta del av produkten elektroniskt via Gillners dator. Då svar från upphovsrättsmännen i skrivande stund 
fortfarande saknas har vi fått tänka om. Alternativet var att endast dela produkten med berörda lärare vid 
Uppsala universitet och studenter i skolsammanhang. Vi ville däremot att studiekamrater och 
arbetskollegor skulle kunna använda produkten och vårt syfte var trots allt att erbjuda en lättillgänglig 
inspirationsbok. Vi valde därför att släppa kontrollen på hur inspirationsboken delas och hur den används. 
Istället gjorde vi det tydligt i produkten vilka böcker vi hämtat inspiration och material från.   
 
För oss var det viktigt att produktens innehåll skulle stämma överens med förskolans grundläggande 
demokratiska värderingar. För att ta hänsyn till genus och mångfald har vi valt bilder med barn av olika 
etniska bakgrunder och barn som föreställer just barn och inte stereotypa pojkar eller flickor. De bilder vi 
använt oss av i inspirationsboken är hämtade från Googles bildsökning där vi under fliken 
“användningsrättigheter” valt att endast visa bilder som “får användas och ändras, även kommersiellt”.  

3.5 Val av produktutformning (E-bok) 
Vår första tanke var att göra inspirationsboken i en fysisk bokform. Under tiden som vi fick nya idéer för 
inspirationsboken insåg vi att ett bokformat inte var optimalt för vår produktidé eftersom det bl.a. skulle 
bli svårt att förmedla melodierna till sångerna. Vi övervägde om en blogg skulle fungera men insåg att det 
skulle kräva internetuppkoppling vilket kunde göra det komplicerat för användaren. Vi kom fram till att 
en E-bok stämde bäst överens med vår produktidé. En E-bok finns tillgänglig på internet men kan enkelt 
sparas ner på dator och mobil samt skrivas ut i pappersform. Även länkar till ljudfiler och videoklipp som 
förtydligar melodierna kan smidigt appliceras i en E-bok. Vår tanke är att användaren förbereder sitt 
musik- eller drampass på en plats där det finns internetuppkoppling eftersom ljudfilerna dessvärre kräver 
internet för att fungera.  

	
4.	Utvärdering	av	produkt	

4.1 Verksamma inom förskolan om produkten 
Nedan följer citat och sammanfattning av svaren vi fick från de fem personer som deltog i en utvärdering 
av produkten. Respondenterna består av en förskollärare som arbetar i förskola, en barnskötare som 
besvarat frågorna tillsammans med förskolans förskolechef, en frilansande musiker samt en barnskötare 
med lång tids erfarenhet av arbete med musik i förskolan.  

4.1.1 Förskollärare  
“På min arbetsplats arbetar vi dagligen med musik och drama. Vi använder oss av musik under våra 
samlingar där vi även utforskar mycket med instrument tillsammans med barnen. Er Inspirationsbok kan 
nog tillföra en hel del nytt och fräscht material och de tips som finns kopplade till varje övning kan vi 
säkert använda till låtar och lekar vi redan använder oss av på förskolan, bra!”  
 
Respondenten beskriver att de alltid inkluderar inslag av musik eller drama i aktuella projekt på hens 
arbetsplats. Det är vid planering av musik- och dramaaktiviteter som respondenten ser framemot att kunna 
använda inspirationsboken. Respondenten anser att inspirationsboken är tydlig, genomtänk och med ett 
innehåll som kan tillföra nya sätt att tänka kring musik och drama.  
 



 

 12	

“Det är ju trots allt läroplanen vi ska arbeta utifrån så jag kan tänka mig att er idé är eftertraktad.” 
 
Respondenten nämner att hen sett liknande arbeten kring de estetiska ämnena, men aldrig med den direkta 
kopplingen till läroplanen.  

4.1.2 Barnskötare tillsammans med förskolechef 
Varje termin besöker en musikpedagog förskolan där barnskötaren och förskolechefen arbetar 
tillsammans. De beskriver att barnen i mötet med musikpedagogen ges möjlighet att sjunga och spela 
instrument.  
 
“Förskolan besöker teaterföreställningar varje termin, de äldsta barnen tränar även varje vår in en egen 
teaterföreställning som framförs på sommarfesten. Musik ingår i vardagsarbetet på olika sätt, genom 
exempelvis samlingar och under montessoripass”.  
 
Respondenterna anser att inspirationsboken kan komma väl till pass i exempelvis samlingar och 
temaarbeten. Respondenterna redogjorde även för inspirationsbokens utvecklingspotential då de önskade 
material kring dramatisering med sång.  
 
“Inspirationsboken i sig är bra, vi tror att den kommer att utvecklas med hjälp av både barn och 
pedagoger. Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom musik och drama utgör 
förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Genom sång, musik och rim lär sig barnet 
språket på ett roligt och lustfyllt sätt. Genom drama vågar barnen agera inför varandra”.  
 

4.1.3 Frilansande musiker  
Den frilansande musikern har en gedigen erfarenhet inom musik och arbete med musik tillsammans med 
barn. Svaren vi fick bidrog till intressanta synpunkter angående vår produkt trots att hen saknar erfarenhet 
från arbete i just förskola.   
 
“Jag anser verkligen att inspirationsboken kan tillföra något! Flera, för mig, nya sånger och dramalekar. 
Väldigt lätt att navigera i och bra med direktlänken som går att klicka på i pdf-filen. Det gör att steget 
blir ganska litet till att läsa om sångerna/övningarna och faktiskt använda dem. Jag jobbar som 
frilansande musiker och med barn i många olika åldrar, jag kommer kunna använda flera av 
musik/dramainnehållet. Utifrån teman är det lätt att leta bland kategorierna och hitta något passande. 
När jag "säljer" in mig till förskolor/skolor kan jag använda materialet, förklaringar och konkret 
motivera/hänvisa till läroplanen, det blir ju verkligen en tyngd och relevans i det som garanterat 
uppskattas hos förskolor/skolor. Toppen! Och supertack för den inspirationen” 
 
Respondenten beskrev att hen saknade länkar till vissa sånger och poängterade att det kan bli svårt för 
användare att använda materialet om man inte kan melodin. Framförallt ifrågasattes varför vi inte hade 
någon länk till den egenkomponerade låten. 
 
“Så synd om folk inte kan använda er egna låt eftersom den är så bra!”  
 
Vidare beskrev hen även att vi bör tillföra fler dramaövningar för ett mer sammanhållet material. 
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4.1.4 Barnskötare med erfarenhet av arbete med musik i förskolan 
“En bra inspirationsbok som kan ge det som är syftet. Med hjälp av tydligheten vad läroplanen säger så 
kan man ju hitta passande sång m.m.” 
 
Respondenten anser att musik och drama är viktiga delar i verksamheten med barn. Respondenten tror 
dessutom att inspirationsboken kommer kunna underlätta arbetet med att koppla läroplansmål till de 
musik- och dramaövningar som används i verksamheten och bidra till ökad status av de estetiska ämnena.  
 
“Jag är övertygad att man skulle kunna utöka er bok med mer användbart material och det unika med er 
bok är just att ni har med vad läroplanen säger och det är ju en mycket god hjälp. Dessutom kan den 
medvetandegöra personal som inte är förskollärare, men intresserade av musik och drama, om hur 
ämnena kan kopplas till läroplanen”. 
 
Respondenten saknade dock en CD med sångerna och möjlighet till att ta del av noterna. 
 

4.1.5 Sammanfattning av utvärdering  
Utifrån de svar vi fått genom de tillfrågades utvärdering av produkten kan vi tydligt se att samtliga 
respondenter anser att produkten är tydlig och lätt att förstå vilket även var vårt syfte. Majoriteten av 
deltagarna har även kommenterat att de uppskattar att många av de övningar som finns i 
inspirationsboken för dem är nya. Några av respondenterna visade sin uppskattning att inspirationsboken 
hade direkta kopplingar till förskolans läroplan och att detta var något som kunde vara till hjälp i deras 
verksamhet. Genom positiv respons från deltagare utan direkt koppling till förskolan ser vi att produkten 
även kan användas i andra sammanhang än i förskolans verksamhet.  
 
Respons vi tog emot visade att de som tagit del av vår produkt saknade möjlighet att lyssna på låtarna. Då 
vi redan hade länkar till melodierna av alla förutom sju sånger förstod vi att dessa länkar inte syntes 
tillräckligt. Vi valde därför att i inledningen av produkten informera om att samtliga sånger har en länk 
under sin ram/ruta för den som vill kunna lyssna på melodin. Gillner spelade in de resterande sju låtarna 
vi inte hade hittat länk till och lade till dessa i produkten. Utifrån den respons vi tog del av ifrågasattes 
även varför dramaövningarna var färre än sångerna och ramsorna. Detta är något vi själva hade reflekterat 
över. Anledningen till att dramaövningarna blev färre än sångerna och ramsorna är att vi inom den 
tidsram vi hade inte fann fler övningar som gick att koppla till de valda läroplansmålen och den teoretiska 
bakgrunden vi utgått från. Vi kommer däremot fortsätta söka efter fler användbara dramaövningar att 
komplettera produktens innehåll med.  

4.2 Slutsats 
Syftet med produkten var att lyfta fram att musik och drama kan utgöra såväl innehåll som metod i 
förskoleverksamhetens strävan att främja barns utveckling och lärande. Vi ville även att produktens 
innehåll skulle kännas lättförståeligt och inspirerande för målgruppen, att användaren skulle kunna ta till 
sig innehållet och leverera lärorika moment till barnen. Vi själva känner att vi kan använda produkten i 
framtiden som verksamma förskollärare. Vi upplever att designen är tilltalande, att produkten är 
lättorienterad och att innehållet är tydligt. Vi anser att produktens innehåll stämmer väl överens med 
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syftet. Genom att vi kopplat varje sång, ramsa och dramaövning till mål och riktlinjer ur delarna Normer 
och värden samt Utveckling och lärande i Läroplan för förskolan anser vi att vi kunnat visa att musik och 
drama kan användas som metod i förskoleverksamhetens strävan att främja barns utveckling och lärande. 
För att materialet inte endast ska användas som innehåll har vi förenklat användarens arbete med 
inspirationsbokens innehåll genom att ge tips på hur varje sång, ramsa och dramaövning kan användas 
som metod i arbetet mot de valda läroplansmålen.  
 
När vi diskuterat produkten med varandra har vi försökt att se på produkten med kritiska ögon. Vi har 
försökt sätta oss in i hur en person som inte varit med och skapat produkten kan uppleva innehållet, ifall 
det som är självklart för oss blir självklart även för de tänkta användarna. Vi valde aktivt bort att ha en 
sång, ramsa eller dramaövning per sida då vi resonerade att ett uppslag med större utbud kunde samla 
innehåll med gemensam koppling till de valda läroplanmålen. På så vis tänkte vi att den som använder 
produkten får en mer lättöverskådlig bild över vad det finns för material till just de mål hen söker innehåll 
och metod till. Vi hoppas att den som använder inspirationsboken inte upplever uppslagen som röriga på 
grund av mängden text. För att minimera risken att användaren upplever att uppslagen ger ett rörigt 
intryck har vi ramat in varje sång, ramsa och dramaövning. I inledningen av produkten beskriver vi även 
att varje uppslag har en ruta/ram med två fåglar i för att lätt veta var läroplansmålen står.  
 
Produkten kommer fortsätta utvecklas, härnäst kommer vi komplettera med fler dramaövningar. Såhär i 
efterhand är vi tacksamma att vi valde bort ämnet bild eftersom tidsbegränsningen gjorde att vi knappt 
hann med både musik och drama, vilket också resulterade i att omfånget dramaövningar blev betydligt 
färre än musikdelen.  
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Bilaga 1. 

_________________________________________	
	

Frågeformulär		
-	gällande	Anna	Gillners	och	Viktoria	Sundbergs	Inspirationsbok	 

	
 
1.	Hur	arbetar	ni	med	musik	och	drama	kopplat	till	läroplanens	mål	och	riktlinjer	på	din	
arbetsplats?	
Svar:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
2.	Anser	du	att	inspirationsboken	skulle	kunna	tillföra	något	inom	arbete	med	musik	och	
drama	i	förskolan,	om	ja	-	på	vilket	sätt?	
Svar:	
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3.	Hur	skulle	du	vilja	arbeta	med	inspirationsboken	i	din	verksamhet?	
Svar:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4.	Hur	tycker	du	att	inspirationsboken	kan	förbättras?	
Svar: 
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Bilaga 2. 
_________________________________________	

Sångböcker	
		
Utöver	det	material	vi	hämtat	från	Förskollärarprogrammet	på	Uppsala	Universitet	
år	2014-2017,	har	vi	även	använt	material	ur	följande	böcker:	
 
 
 

	 	 	 	  
	 	 	  
	 	  
	

	 	

Almqvist, Agneta (2003).	Alla barn är viktiga sånger om barns rättigheter. 
Stockholm: Rädda Barnen 
 

”Alla	Barn	är	viktiga” 

Andeby-Wanngren, Kerstin & Wanngren, Peter (1993).	Musiklek: 
texter, gitarrackord, lekanvisning. Karlstad: Musikrummet 
 

Dunsö, Per & Ström, Ola (År). Än finns det sånger att sjunga. 
Skällinge: Beta Pedagog AB  
 
 

Frister Lind. Helene (1999). Flyg lilla fjäril – rytmik och rörelsesånger för 
de små. Mölndal: Förlaget lutfisken AB, cop. 
 

”Musiklek” 

”Än	finns	det	sånger	att	sjunga” 

”Flyg	lilla	fjäril” 
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Bilaga 3. 

_________________________________________	
	

	

	

Sekretessavtal	14/11-2017 

 
 
 

Härmed	intygar	vi	att	de	svar	vi	använder	kommer	presenteras	anonymt.	Vi	kommer	hänvisa	till	dig	som	
respondent	och	endast	avslöja	din	profession.	 
 
 
 

 

 Viktoria	Sundberg	 	 	 Anna	Gillner 

 

____________________________																																	____________________________ 
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Vi	som	gjort	denna	inspirationsbok	är	Anna	och	Viktoria,	
förskollärarstudenter	som	hösten	2017	studerar	sista	terminen	vid	
Uppsala	Universitet.	Vi	vill	med	detta	arbete	erbjuda	en	produkt	med	
material	att	tillämpa	i	arbetet	med	Läroplan	för	förskolan	och	dess	
strävansmål	kring	Normer	och	värden	samt	Utveckling	och	lärande.	

Vi	vill	förmedla	en	syn	på	estetiska	ämnen	som	något	lustfyllt	där	
prestationerna	är	mindre	viktiga.	Vår	förhoppning	är	att	Du	som	
verksam	inom	förskolan,	oavsett	erfarenhet	och	kunskap	inom	ämnet,	
kan	ta	till	dig	innehållet	och	leverera	lustfyllda	samt	lärorika	moment	
till	barnen.

Lycka till och ha så kul!

   Viktoria
      &Anna

Pss.. håll koll på oss,                    
vi visar dig läroplansmålen.
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TIPS!

Generella tips kopplade till musik och drama
Ofta	väljer	vi	vuxna	en	betydligt	lägre	tonart	än	vad	som	är	optimalt	för	barns	stämband,	som	är	kortare	än	våra.	En	ljus	tonart	som	
kanske	gör	oss	vuxna	obekväma	är	däremot	betydligt	skonsammare	för	barnens	stämband.	

Våga	bryt	stereotypa	könsroller.	Både	Jlickor	och	pojkar	kan	vara	de	som	åker	iväg	på	äventyr,	slåss	mot	drakar,	tar	hand	om	famil-
jen,	är	den	rädde	respektive	den	som	räddar.	Det	handlar	inte	om	vad	Jlickor	och	pojkar	får	och	inte	får	göra,	utan	om	att	erbjuda	
alla	barn	samma	möjligheter,	oavsett	kön.	Testa	byt	ut	hon	till	han,	och	han	till	hon	eller	hen	i	traditionella	sånger.

Det	Jinns	länk	till	melodin	
under	varje	sångtext.	Funkar	
den	inte?	Klistra	då	in	länken	
i	internet-fönstret.

						På	sida	30	kan	du						
						se	vilka	böcker	vi			
						hämtat	material	från.	
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Att tänka på när du leder ett musik-pass
När	du	som	pedagog	planerar	ett	musikpass	för	barn	i	förskolan	bör	du	
fundera	kring	vad	du	vill	åstadkomma	och	erbjuda	barnen	i	form	av	nya	
kunskaper	och	erfarenheter.	Med	en	klar	och	genomtänk	ide	är	det	lätta-
re	att	forma	en	tydlig	och	strukturerad	planering.	Musikpasset	kommer	
då	vara	roligt	för	dig	som	pedagog	att	leda.	De	kommer	kunna	genomfö-
ra	passet	på	ett	avslappnat	och	naturligt	sätt	med	ett	väl	utformat	upp-
lägg.	Inled	exempelvis	passet	med	en	namnstafett	för	att	varje	barn	ska	
bli	 sedd	 och	 känna	 sig	 välkommen.	 Pedagogen	 bör	 värna	 om	barnens	
röster	 och	 planera	 in	 någon	 uppvärmningsövning,	 detta	 för	 att	 värma	
upp	bl.a.	kropp	och	stämband.	Genom	uppvärmningsövningar	kommer	
även	 barns	 fantasi	 och	 kreativitet	 igång.	 Fyll	 sedan	 musikpasset	 med	
sånger	och	övningar	som	barnen	Jinner	 intressanta	och	roliga,	 tänk	på	
strukturen,	ditt	syfte	är	att	följa	den	röda	tråden	genom	hela	passet.	Av-
slutningsvis	bör	pedagogen	dra	ner	tempot	för	att	barnen	ska	få	möjlig-
het	att	komma	ner	i	varv.	

Förhållningssätt
När	man	 leder	ett	musikpass	är	det	viktigt	att	göra	det	 roligt	och	 läro-
riktgt	för	barnen.	Välj	sånger	och	övningar	som	är	intressanta	och	utma-
nande,	tänk	på	att	anpassa	musikpasset	efter	barnets	förmågor	och	för-
utstättningar.	Låt	även	barnen	ha	inJlytande	på	innehållet	i	musikpasset,	
barnen	får	en	rolig,	spännande	och	mer	lärorik	upplevelse	om	de	själva	
får	vara	med	och	styra.	Genom	att	låta	barnen	vara	med	och	leda	samt	
komma	med	 åsikter	 och	 förslag	 får	 pedagogen	 nya	 kunskaper	 genom	
barnen.	Det	är	viktigt	att	musikpasset	är	fritt	från	krav	och	prestationer,	
att	man	 istället	 fokuserar	på	 att	ha	 en	 rolig	 stund	 tillsammans.	Det	 är	
som	pedagog	viktigt	att	ha	en	positiv	inställning	gentemot	barnens	musi-
kalitet,	en	pedagog	bör	ha	inställningen	att	alla	kan	sjunga	och	det	är	vik-
tigt	att	pedagogen	för	över	den	känslan	till	barnen.	

Upplägg av musikpass - vad, hur och varför? 
Vilken	aktivitet	du	än	 ska	ha	med	barn	underlättar	det	mycket	om	du	
som	pedagog	innan	aktiviteten	noggrant	planerat	 innehållet	med	de	di-
daktiska	 frågorna	 i	 bakhuvudet.	Vad	vill	 jag	 göra,	 hur	 vill	 jag	 göra	det	
och	varför	gör	jag	de	val	jag	gör?	Här	följer	ett	exempel	på	upplägg	för	
ett	musikpass	där	pedagogen	vill	arbeta	med	normer	och	värden:	

Vad? ”Förskolan	ska	aktivt	och	medvetet	påverka	och	stimulera	barnen	
att	 utveckla	 förståelse	 för	 vårt	 samhälles	 gemensamma	 demokratiska	
värderingar	och	efterhand	omfatta	dem.”	(Lpfö98,	2016,	s.	8).	
Hur? Sånger	med	fokus	på	texternas	innehåll	och	interaktion	mellan	bar-
nen.	Genom	att	välja	låtar	med	sångtexter	som	handlar	om	olikheter	och	
likheter	samt	allas	lika	värde	ges	pedagogen	möjlighet	inleda	metasam-
tal	kring	sångtexternas	innebörd.	Genom	att	pedagogen	iakttar	barnens	
interaktion	med	varandra	under	aktiviteten	ges	även	möjlighet	att	arbe-
ta	vidare	med	och	samtala	kring	det	pedagogen	ser.	Är	det	något	barn	
som	bestämmer	mer	än	de	andra	barnen?	Är	det	något	barn	som	sitter	
utanför	ringen?	Är	det	något	barn	som	inte	vill	delta?	Samtala	 i	 så	 fall	
om	det	och	lyft	fram	vikten	av	att	våga	säga	ifrån	och	acceptera	ett	nej,	
men	viktigast;	praktisera	det	genom	att	inte	tvinga	någon	att	delta	i	akti-
viteten!	
Varför?	 Att	 låta	 barnen	 uttrycka	 sig	 genom	musik	 samtidigt	 som	 du	
som	 pedagog	 använder	 musiken	 som	 metod	 för	 att	 arbeta	 mot	 läro-
plansmål	går	i	enlighet	med	Läroplan	för	förskolan.	”Att	skapa	och	kom-
municera	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	ut-
veckling	och	lärande”	(Lpfö98,	2010,	s.	7).

Musik - inledning



Drama - inledning
Att tänka på när du leder ett drama-pass
När	du	som	pedagog	planerar	ett	drama-pass	är	det	viktigt	att	du	har	en	
tanke	bakom	passet	 och	 ett	 syfte	 bakom	dina	 övningar.	 Vad	 vill	 du	 göra	
med	barnen?	Hur	vill	du	genomföra	det?	och	vad	vill	du	att	barnen	ska	lä-
ra	sig?	Inled	gärna	passet	med	en	eller	Jlera	uppvärmningsövningar	för	att	
få	igång	barnen	både	fysiskt	och	mentalt.	Genom	att	värma	upp	innan	sti-
muleras	barnens	fantasi,	kreativitet	och	de	öppnar	upp	för	nya	intryck	och	
impulser.	Efter	att	ha	värmt	upp	kan	ni	fortsätta	med	övningar	där	barnen	
exempelvis	får	öva	på	gestaltning,	improvisation	eller	varför	inte	en	sång-
övning.	Lika	viktigt	som	det	är	att	värma	upp	med	barnen	är	det	att	ha	ett	
bra	avslut	på	passet,	exempelvis	en	avslappningsövning.	Barnen	kommer	
ner	 i	 varv	 och	kan	 fundera	 och	 reJlektera	 kring	 vad	de	 gjort	 och	hur	de	
upplevt	passet.	Innan	ni	avslutar	ett	drama-pass	kan	ni	genomföra	någon	
form	av	runda	där	barnen	 får	en	chans	att	uttrycka	vad	de	 tyckte	var	ro-
ligt,	mindre	roligt,	vad	de	har	lärt	sig	osv.	I	rundan	får	alla	barn	sin	tid	att	
synas	och	utrycka	sina	tankar	och	åsikter.

Förhållningssätt
När	du	leder	ett	drama-pass	med	barn	i	förskolan	är	det	viktigt	att	du	som	
pedagog	uppmärksammar	varje	barn	och	försöker	engagera	alla	på	deras	
villkor.	Alla	barn	ska	uppmuntras	och	få	chansen	att	vara	med	och	bestäm-
ma	och	leda	utan	krav.	Som	pedagog	bör	du	vara	öppen	för	barnens	idéer	
och	förslag	samt	vara	Jlexibel	att	ändra	din	planering	för	att	tillfredsställa	
barnens	önskemål.	Det	är	viktigt	för	både	barnen	och	dig	som	pedagog	att	
låta	barnen	ha	inJlytande	i	planering	och	innehåll,	dels	för	att	barnen	ska	
lära	sig	men	även	för	att	du	som	pedagog	kan	lära	dig	något	av	barnen.	En	
annan	viktig	sak	att	ha	i	åtanke	när	man	leder	ett	drama-pass	är	genus.	Du	
som	pedagog	 bör	 verka	 för	 att	 pojkar	 exempelvis	 inte	 enbart	 kan	 agera	
drake	eller	pappa	och	 Jlickor	 inte	 enbart	 kan	agera	prinsessa	 eller	mam-
ma.	Drama	bör	vara	 fritt	 från	 stereotyper	och	normer,	det	 ska	vara	 fritt,	
öppet	och	roligt	för	alla	barn	som	deltar.	

Upplägg av dramapass - vad, hur och varför? 
Vilken	aktivitet	du	än	ska	ha	med	barn	underlättar	det	mycket	om	du	som	
pedagog	innan	aktiviteten	noggrant	planerat	innehållet	med	de	didaktiska	
frågorna	i	bakhuvudet.	Vad	vill	jag	göra,	hur	vill	jag	göra	det	och	varför	gör	
jag	de	val	jag	gör?	

Här	följer	ett	exempel	på	upplägg	för	ett	dramapass	där	pedagogen	vill	ar-
beta	med	normer	och	värden.	

Vad?	  ”Förskolan	ska	aktivt	och	medvetet	påverka	och	stimulera	barnen	
att	utveckla	förståelse	för	vårt	samhälles	gemensamma	demokratiska	vär-
deringar	och	efterhand	omfatta	dem.”	(Lpfö98,	2016,	s.	8).	
Hur? Samarbetsövningar	och	individuella	övningar	där	barnen	får	går	in	i	
olika	roller,	i	olika	verkligheter.	Pedagogen	kan	t.ex.	beskriva	en	problema-
tisk	situation	som	barnen	kan	relatera	till,	samtala	krig	dilemmat	och	slut-
ligen	 låta	barnen	uttrycka	hur	dilemmat	kan	 lösas	genom	dramatisering.	
Pedagogen	bör	vara	närvarande	och	stöttande	för	att	kunna	se	och	lyssna	
på	de	uttryck	och	känslor	som	barnen	förmedlar.	
Varför?	Att	låta	barnen	uttrycka	sig	genom	drama	samtidigt	som	du	som	
pedagog	använder	draman	som	metod	för	att	arbeta	mot	läroplansmål	går	
i	 enlighet	med	Läroplan	 för	 förskolan.	 ”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	inne-
håll	och	metod	i	 förskolans	strävan	att	främja	barns	utveckling	och	läran-
de”	(Lpfö98,	2010,	s.	7).
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NORMER OCH VÄRDEN  

8

Samtlig text på detta uppslag är hämtat ur Läroplan för förskola (Lpfö98, 2016, s. 8)

Förskolan	ska	aktivt	och	medvetet	påverka	och	stimulera	barnen	att	
utveckla	förståelse	för	vårt	samhälles	gemensamma	demokratiska	

värderingar	och	efterhand	omfatta	dem.	



MUSIK

Barnkonventionen - låten Text	och	musik:	Tappströms	fri4dsklubb

Alla	barn,	Jlicka	pojke	eller	en	hen
har	rätt	till	att	leka,	har	rätt	till	ett	tryggt	hem
man	är	glad,	man	är	tillsammans	varje	dag
alla	ska	ha	mat	på	bordet,	alla	ska	vara	snälla	mot	varandra

Barnkonventionen	för	oss,	barnkonventionen	förstås
Barnkonventionen	för	oss,	den	Jinns	med	oss	varje	dag
den	Jinns	till	för	mig	den	Jinns	till	för	dig	den	Jinns	till	för	oss
Barnkonventionen	förstås,	barnkonventionen	för	den	Jinns	till	för	oss

Alla	barn	är	värda	lika	mycket,	det	är	väll	ändå	vad	de	Jlesta	tycker
Barn	behöver	kärlek,	trygghet	och	relationer.
Barn	behöver	inga	dyra	telefoner	oh-oh
Barnen	är	vår	framtid

Barnkonventionen	för	oss,	barnkonventionen	förstås
Barnkonventionen	för	oss,	den	Jinns	med	oss	varje	dag
den	Jinns	till	för	mig	den	Jinns	till	för	dig	den	Jinns	till	för	oss
Barnkonventionen	förstås,	barnkonventionen	för	den	Jinns	till	för	oss

Vad	vi	tycker	och	vill	det	ska	ni	lyssna	på,
	oavsett	om	det	är	stora	eller	små

Barnkonventionen	för	oss,	barnkonventionen	förstås
Barnkonventionen	för	oss,	den	Jinns	med	oss	varje	dag
den	Jinns	till	för	mig	den	Jinns	till	för	dig	den	Jinns	till	för	oss
Barnkonventionen	förstås,	barnkonventionen	för	den	Jinns	till	för	oss

Ledord:	Demokrati,	rättigheter,	ansvar
Tips:	Samtala	med	barnen	kring	barnkonventionen	och	dess	innebörd.	
Diskutera	skillnaden	på	vad	man	behöver	och	vad	man	vill	ha,	vad	man	
kan	göra	om	någon	behandlar	en	orättvist	eller	inte	lyssnar.		

”Förskolan	ska	aktivt	och	medvetet	påverka	och	stimulera	barnen	att	
utveckla	förståelse	för	vårt	samhälles	gemensamma	demokratiska	vär-

deringar	och	efterhand	omfatta	dem.”
(Lpfö98,	2016,	s.	8)	

”Arbetslaget	ska	visa	respekt	för	individen	och	medverka	till	att	det	
skapas	ett	demokratiskt	klimat	i	förskolan,	där	samhörighet	och	
ansvar	kan	utvecklas	och	där	barnen	får	möjlighet	att	visa	

solidaritet”	
(Lpfö98,	2016,	s.	9)

”Arbetslaget	ska	lyfta	fram	och	problematisera	etiska	dilemman	
och	livsfrågor”
(Lpfö98,	2016,	s.	9)

9
https://youtu.be/UVB4QhZeErg https://youtu.be/qAqhqZRTRAQ

Alla barn är viktiga 
Text och Musik: Agneta Almqvist

Alla	barn	är	viktiga.	
Alla	barn	är	viktiga.	
Alla	barn	är	viktiga,	
du	och	du	och	jag.	

Du	och	du	och	du	och	jag	
alla	är	lika	bra.	
Du	och	du	och	du	och	jag,	
alla	är	lika	bra!

Ledord: Demokrati,	solidaritet
Tips: Samtala	med	barnen	om
hur	man	kan	komplettera	var-
andra	och	allas	lika	värde.	

Vad det är bra
Text: Astrid Lindgren Musik: Georg Ridel

Vad	det	är	bra	att	jag	har	dig,
vad	det	är	bra	att	jag	har	dig.
Vad	det	är	bra	att	vi	har	oss,
och	jättebra	är	det	förstås;
att	vi	får	träffas	varje	dag
och	va	tillsammans	du	och	jag.

För	ingen,	
nej	ingen	vill	va	ensam.

Ledord: Rättigheter,	samvaro,
Tips: Samtala	med	barnen	om
hur	det	känns	att	vara	ensam,	
vikten	och	rätten	att	inget	barn	
ska	behöva	vara	ensamt.

https://youtu.be/Bp4gl3G2pnI

Demokrati, rättigheter, ansvar, solidaritet, rättigheter och samvaro

https://youtu.be/UVB4QhZeErg
https://youtu.be/UVB4QhZeErg
https://youtu.be/qAqhqZRTRAQ
https://youtu.be/qAqhqZRTRAQ
https://youtu.be/Bp4gl3G2pnI
https://youtu.be/Bp4gl3G2pnI


Goliat	Text	och	musik:	Laleh
Vad	var	det	vi	sa
När	vi	sträckte	ut	våra	armar
Vad	var	det	vi	sa
När	vi	två	tittade	ut	ifrån	berget
Vad	var	det	vi	skrek
När	drömmar	bar	oss	bortom	stan
å	en	dag	ska	vi	härifrån

Vi	sa:	vi	ska	ta	över
Vi	ska	ta	över	världen
Vi	ska	bli	stora
Vi	ska	bli	mäktiga,	ha	ha
Och	vi	ska	göra	jorden	hel
Ja	vi	ska,	göra	vattnet	rent
Och	vi	ska	aldrig	skada
Varandra	mer
Och	vi	ska	slåss
Ja,	vi	ska	slåss	mot	Goliat
Så	tro	på	mig	för	jag	vet	att
Du	är	modigast

Vad	var	det	vi	sa
Som	vi	aldrig	nånsin	skulle	glömma
Vad	var	det	vi	såg
I	soluppgången	vid	sjön
Vad	var	det	vi	skrek	där
På	vägen	hem	över	fotbollsplan
En	dag	ska	vi	härifrån

Ni	ska	ta	över
Ni	ska	ta	över	världen
Ni	ska	bli	stora
Ni	ska	bli	mäktiga,	ha	ha
Och	vi	ska	göra	jorden	hel
Ja	vi	ska	göra	vattnet	rent
Och	vi	ska	aldrig	skada
Varandra	mer
Och	vi	ska	slåss
Ja,	vi	ska	slåss	mot	Goliat
Så	tro	på	mig	för	jag	vet	att
Du	är	modigast,	du	kan
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MUSIK

Ledord:Ansvar,	solidaritet,	livsfrågor
Tips:	Våga	använd	låtar	som	inte	går	under	kategorin	barnsånger,	det	
Jinns	många	låtar	barn	tycker	om	som	de	hört	på	radio	vars	sångtexter	
är	innehållsrika.	Samtala	om	gemensamt	ansvar	för	den	jord	vi	lever	på,	
vad	vi	kan	göra,	vad	vi	behöver	göra	och	hur	vi	kan	bli	bättre	på	att	ta	
hand	om	den	jord	vi	lever	på.	Låt	barnen	känna	att	de	är	viktiga	och	kan	
bidra.

https://youtu.be/2z4WvIxT4w8

”Förskollärare	ska	ansvara	för	att	förskolan	tillämpar	ett	demokratiskt	
arbetssätt	där	barnen	aktivt	deltar”																																																															

(Lpfö98,	2016,	s.	8)

”Förskolan	ska	sträva	efter	att	varje	barn	utvecklar	
respekt	för	allt	levande	och	omsorg	om	sin	närmiljö”	

(Lpfö98,	2016,	s.	8)

”Förskolan	ska	sträva	efter	att	varje	barn	utvecklar	öppenhet,	
respekt,	solidaritet	och	ansvar”	

(Lpfö98,	2016,	s.	8)	

Ansvar, solidaritet och livsfrågor

https://youtu.be/2z4WvIxT4w8
https://youtu.be/2z4WvIxT4w8


MUSIK

Här är det härligt	Melodi: Från Israel Sv Text: Heléne Frister Lind

”Här	är	det	härligt	att	vara
Tillsammans	med	alla	vänner

Här	är	det	härligt	att	vara
Tillsammans	med	alla	vänner

Här	är	härligt,	tillsammans	med	alla	vänner
Här	är	härligt,	tillsammans	med	alla	vänner”

Ledord: Solidaritet,	respekt,	empati
Tips: Samtala	med	barnen	om	vad	de	behöver	för	att	tycka	att	det	är	
härligt	att	vara	tillsammans	med	alla	vänner	på	förskolan,	diskutera	
de	förhållningssätt	ni	vill	ha	till	varandra	för	att	alla	ska	trivas.	

Kompis-låten	Text och musik: Zandra Adolfsson

”Nu	é	vi	på	gång,	vi	börjar	med	en	sång
stora	å	små,	alla	hänger	på
Du	får	vara	med,	jag	får	vara	med
Kom	å	häng	på,	ÅH	-	ÅH

Vi	é	kompisar,	vi	håller	om	varann
kompisar	tillsammans
Å	ingen	enda	får	va´utanför
kom	häng	på	tillsammans

Vi	é	kompisar	tillsammans
Vi	é	kompisar	tillsammans

Ledord: Solidaritet,	respekt,	empati,	samvaro
Tips: Samtala	kring	hur	det	kan	kännas	att	inte	få	vara	med.	

”Förskolan	ska	sträva	efter	att	varje	barn	utvecklar	öppenhet,	
respekt,	solidaritet	och	ansvar”	

(Lpfö98,	2016,	s.	8)
	 	 	 	 	 	 	 	

”Förskollärare	ska	ansvara	för	att	det	utvecklas	normer	för	
arbetet	och	samvaron	i	den	egna	barngruppen”	

(Lpfö98,	2016,	s.	8)

”Förskollärare	ska	ansvara	för	att	varje	barn	får	sina	behov	
respekterade	och	tillgodosedda	och	får	uppleva	sitt	eget	värde”	

(Lpfö98,	2016,	s.	8)	
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Jorden är stor Text och musik: Trad Arabisk sång

”Jorden	är	stor	och	rund	som	en	ballong.
Lyssnar	du	noga,	så	hörs	det	en	sång.
Som	alla	barn	i	världen,	sjunger	på	en	gång.
Som	alla	barn	i	världen,	sjunger	på	en	gång.

Kom,	kom,	kom	och	ta	i	hand.
Kom,	kom	vi	knyter	vänskapsband.”

Ledord: Solidaritet,	
öppenhet,	samvaro
Tips: Samtala	med	barnen	
om	vår	gemensamma	
jord,	vilka	likheter	och	
olikheter	barn	jorden	över	
har.	Diskutera	barns
rättigheter	och	vuxnas	
ansvar,	barnkonventionen.	

https://open.spotify.com/track/4icSKTFfrVnnwFbgjoHgE2

Solidaritet, respekt, empati och samvaro

https://youtu.be/IePb6yN9K4E

https://youtu.be/wRJs5UcNsN4

https://open.spotify.com/track/4icSKTFfrVnnwFbgjoHgE2
https://open.spotify.com/track/4icSKTFfrVnnwFbgjoHgE2
https://youtu.be/IePb6yN9K4E
https://youtu.be/IePb6yN9K4E
https://youtu.be/wRJs5UcNsN4
https://youtu.be/wRJs5UcNsN4


MUSIK

Klasskamrater Text	och	musik:	Per	Dunsö	&	Ola	Ström

Några	är	stora, 
några	är	små,  
några	är	tjocka	eller	smala. 
Det	Jinns	såna	man	glömmer,	  
såna	man	minns,  
men	vi	är	dom	bästa	
vänner	som	Jinns.  
 
För	vi	är	klasskamrater,	  
som	passar	’hop	
som	bitar	i	ett	pussel, 
åh,	åh,	åh!  
Unika	som	få,  
men	så	lika	ändå! 
 
Åh,	åh,	åh,	åh,	klasskamrater 
vi	passar	’hop	
som	bitar	i	ett	pussel, 
åh,	åh,	åh!  
Så	olika	så,  
men	så	lika	ändå.  
 
Ledord:	Öppenhet,	solidaritet,	respekt,	empati
Tips:	Byt	ut	”klasskamrater”	till	vänner.	Samtala	kring	vad	
det	är	som	gör	att	man	vill	vara	någons	vän,	hur	vi	trots
olikheter	ändå	passar	bra	ihop	med	varandra.	

”Förskolan	ska	sträva	efter	att	varje	barn	utvecklar	förståelse	för	att	alla	
människor	har	lika	värde	oberoende	av	social	bakgrund	och	oavsett	kön,	
etnisk	tillhörighet,	religion	eller	annan	trosuppfattning,	sexuell	läggning	

eller	funktionsnedsättning”
(Lpfö98,	2016,	s.	8)  

	 ”Förskollärare	ska	ansvara	för	att	varje	barn	får	sina	behov	
respekterade	och	tillgodosedda	och	får	uppleva	sitt	eget	värde”

(Lpfö98,	2016,	s.	8)
	

”Förskollärare	ska	ansvara	för	att	det	utvecklas	normer	för	arbetet	och	
samvaron	i	den	egna	barngruppen”

(Lpfö98,	2016,	s.	8)  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Några	är	gula,	 
någon	är	röd, 
några	är	svarta	eller	vita.  
Det	Jinns	dom	som	är	långa,  
och	nån	som	är	kort, 
men	alla	är	lika	
på	ont	och	på	gott. 

För	vi	är	klasskamrater,	  
som	passar	’hop	
som	bitar	i	ett	pussel, 
åh,	åh,	åh!  
Unika	som	få,  
men	så	lika	ändå! 
 
Åh,	åh,	åh,	åh,	klasskamrater, 
vi	passar	’hop	
som	bitar	i	ett	pussel, 
åh,	åh,	åh!  
Så	olika	så,  
men	så	lika	ändå.

h?p://solstollarna.se/texter_klasskamrater.htm

Nån av varje sort 
Text: Marianne Aspelin Musik: BerGl Hallin

”Det	Jinns	nån	av	varje	sort.
Nån	är	lång	och	nån	är	kort.
Nån	är	stark	och	nån	är	svag.
Men	ingen	är	precis	som	jag!”

Ledord:	Öppenhet,	solidaritet,	
respekt,	empati
Tips:	Samtala	med	barnen	om	
allas	lika	värde,	att	alla	människor	
är	olika	men	ändå	lika	mycket	
värda.	

Alla är unika	
Text	och	musik:	Kers4n	Andeby
”Jag	är	jag,	och	du	är	du																									
vi	är	inte	lika,	men	lika	ändå.
Jag	är	jag,	och	du	är	du
-	alla	är	unika!		 	 												

En	kan	vara	lång,	en	kan	vara	kort	
en	kan	vara	smal	eller	tjock.	
Ha	ögon	som	är	bruna	eller	blå,	
det	spelar	ingen	roll	det	är	ändå	så;	
att	jag	är	jag,	och	du	är	du	
-	alla	är	unika!”

Ledord: Solidaritet,	respekt,	egen-
värde,	öppenhet,	empati
Tips: Här	kan	rörelser	anpassade	
efter	textens	innehåll	användas.

hHps://youtu.be/frUffcQtTI8

Öppenhet, solidaritet, respekt, empati och egenvärde

h?ps://youtu.be/vvzu50nsrDI

http://solstollarna.se/texter_klasskamrater.htm
http://solstollarna.se/texter_klasskamrater.htm
https://youtu.be/frUffcQtTI8
https://youtu.be/frUffcQtTI8
https://youtu.be/vvzu50nsrDI
https://youtu.be/vvzu50nsrDI


MUSIK  

Om man vill få en vän	Text och musik: Angered kulturskola

”Om	man	vill	få	en	vän	måste	man	vara	en
Men	hur	gör	man	då,	har	du	nått	förslag
nånting	som	blir	bra,	som	vi	kan	göra	idag?

Om	du	lyssnar	på	mej,	ska	jag	lyssna	på	dej
Och	när	du	tröstar	mig	så	blir	jag	glad!

Vill	du	leka	med	mej,	va	min	kompis	och	va	snäll?
Spela	fotboll	på	dan,	och	komma	hem	till	mej	ikväll?

Tack	för	blomman	jag	Jick,	det	var	en	jätteJin	present
Och	när	du	kramade	mej	var	det	det	bästa	som	har	hänt”

Ledord:	Respekt,	solidaritet,	empati
Tips:	Samtala	med	barnen	kring	hur	vad	det	innebär	att	vara	en	bra	vän,	
vad	man	gör	om	bråk	uppstår	och	hur	man	kan	bli	sams.	OBS.	Viktigt	att
poängtera	att	man	har	rätt	att	säga	nej	till	en	kram.

”Arbetslaget	ska	stimulera	barnens	samspel	och	hjälpa	dem	att	
bearbeta	konJlikter	samt	reda	ut	missförstånd,	kompromissa	och	

respektera	varandra”
(Lpfö98,	2016,	s.	9)

”Arbetslaget	ska	göra	barnen	uppmärksamma	på	att	människor	kan	
ha	olika	attityder	och	värderingar	som	styr	deras	synpunkter	och	

handlande”	
(Lpfö98,	2016,	s.	9)

”Arbetslaget	ska	visa	respekt	för	individen	och	medverka	till	att	det	
skapas	ett	demokratiskt	klimat	i	förskolan,	där	samhörighet	och	
ansvar	kan	utvecklas	och	där	barnen	får	möjlighet	att	visa	

solidaritet”	
(Lpfö98,	2016,	s.	9)

”Förskolan	ska	sträva	efter	att	varje	barn	utvecklar	förmåga	att	ta	hän-
syn	till	och	leva	sig	in	i	andra	människors	situation	samt	vilja	att	

hjälpa	andra”	
(Lpfö98,	2016,	s.	8)  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h?ps://open.spo4fy.com/track/2OFCtOsDqSa8ZRZoeCCQ3R

Då känns det bra Text och musik: Anna Gillner

Om	du	klappar	på	min	kind
Och	kramar	mig	såhär	
Då	känns	det	bra	–	och	jag	blir	gla

Om	jag	tittar	på	en	vän
Och	säger;	HEJ!
Då	känns	det	bra	–	min	vän	blir	gla

För	vi	är	vänner	du	och	jag
och	vi	kan	klappa,	stampa,	hoppa
Ja	vi	kan	klappa,	stampa,	hoppa
Och	smyga	som	en	loppa

Om	vi	hamnar	i	bråk
Som	slutar	i	gråt
Då	blir	jag	ledsen	–	och	säger	förlåt

Om	du	känner	dig	ensam	
Och	längtar	efter	pappa
Då	kan	vi	rappa	–	o	gö	våran	dans

För	vi	är	vänner	du	och	jag
och	vi	kan	klappa,	stampa,	hoppa
Ja	vi	kan	klappa,	stampa,	hoppa
Och	smyga	som	en	loppa

Låt	oss	ta	varann	i	hand
Och	titta	oss	omkring
Och	känn	–	va	skönt	att	ha	en	vän

Ledord:	Respekt,	solidaritet,	empati
Tips:	Samtala	med	barnen	kring	hur	man	
kan	göra	förlåt	och	trösta.	Diskutera	även	
att	det	är	okej	att	vilja	vara	ifred	ibland	
och	hur	man	kan	berätta	det	för	sina	
vänner.	Poängtera	även	att	det	är	okej	att	
inte	vilja	ha	en	kram	eller	en	klapp	och	
hur	man	kan	berätta	eller	visa	det.	

Respekt, solidaritet och empati

h?ps://youtu.be/U70A9ddFR0c

https://open.spotify.com/track/2OFCtOsDqSa8ZRZoeCCQ3R
https://open.spotify.com/track/2OFCtOsDqSa8ZRZoeCCQ3R
https://youtu.be/U70A9ddFR0c
https://youtu.be/U70A9ddFR0c


Än finns det
Än	Jinns	en	sommar	med	sommarJlugor,  
än	Jinns	en	skog	full	av	bär	och	svampar,  
än	kan	du	bo	i	röda	stugor,  
än	Jinns	det	stigar	att	trampa.  
 
Än	Jinns	det	sköna	blomsterängar,  
humlor	som	surrar	där	hela	dagen, 
än	bärgas	hö	av	raska	drängar,  
än	Jinns	det	kossor	i	hagen.  
 
Än	Jinns	det	mycket,	som	du	kan	göra,  
du	behövs	nu	när	världen	hamnat	snett. 
Än	lyser	månen,	än	tindrar	stjärnor, 
så	hjälp	våran	Jord	att	hitta	rätt. 

 
Än	Jinns	det	vapen	kvar	som	sårar,  
än	bärs	soldaterna	bort	på	bårar,  
än	fälls	det	många	bittra	tårar 
-	världen	är	full	utav	dårar.

Än	Jinns	det	mycket,	som	du	kan	göra,  
du	behövs	nu	när	världen	hamnat	snett. 
Än	lyser	månen,	än	tindrar	stjärnor, 
så	hjälp	våran	Jord	att	hitta	rätt.

Än	Jinns	för	morfar	en	bänk	i	parken,  
än	Jinns	för	barnet	en	älsklingsgunga,  
än	slår	en	maskros	rot	i	marken,  
än	kan	en	fågel	få	ungar. 

 
Än	Jinns	det	sköna	blomsterängar,  
humlor	som	surrar	där	hela	dagen, 
än	bärgas	hö	av	raska	drängar,  
än	Jinns	det	kossor	i	hagen.  
 
Än	Jinns	det	något	-	att	längta.

Ledord: Livsfrågor,	ansvar,	respekt,	empati
Tips: Dela	gärna	upp	sångtextens	verser	
och	diskutera	innehållet	med	barnen	och	
olika	livsvillkor	samt	vad	vi	tillsammans	
kan	göra	för	att	bidra	till	en	bättre	värld.	
Fundera	kring	om	barngruppen	är	mogna	
för	texten	i	vers	fyra,	ta	annars	bort	den.	

MUSIK

14h?ps://youtu.be/-IiKffw7HCM

Text	och	musik:	Per	Dunsö	&	Ola	Ström

Änglamark Text och musik: Evert Taube

Kalla	den	änglamarken	
eller	himlajorden	om	du	vill,  
jorden	vi	ärvde	och	lunden	den	gröna. 
Vildrosor	och	blåklockor	
och	lindblommor	och	kamomill  
låt	dem	få	leva,	de	är	ju	så	sköna.  
 
Låt	barnen	dansa	
som	änglar	kring	lönn	och	alm,  
leka	tittut	mellan	blommande	grenar.  
Låt	fåglar	Jlyga	och	sjunga	för	oss	sin	psalm, 
låt	Jiskar	simma	bland	bryggor	och	stenar. 
Sluta	att	utrota	skogarnas	alla	djur!  
Låt	örnen	Jlyga,	låt	rådjuren	löpa! 
Låt	sista	älven	som	brusar	i	vår	natur 
brusa	alltjämt	mellan	Jjällar	och	gran	och	fur!

Kalla	den	änglamarken	
eller	himlajorden	om	du	vill,  
jorden	vi	ärvde	och	lunden	den	gröna. 
Vildrosor	och	blåklockor	
och	lindblommor	och	kamomill  
låt	dem	få	leva,	de	är	ju	så	sköna.  
 

Ledord: Livsfrågor,	ansvar,	respekt
Tips: Samtala	med	barnen	om	växter	
barnen	möter	i	sin	närmiljö,	vilka	växter	
som	är	fridlysta	och	vad	de	behöver	för	
att	leva.

hHps://youtu.be/YX4hAtZbTOQ

”Förskolan	ska	sträva	efter	att	varje	barn	utvecklar	
respekt	för	allt	levande	och	omsorg	om	sin	närmiljö”	

(Lpfö98,	2016,	s.	8)

”Förskolan	ska	sträva	efter	att	varje	barn	utvecklar	sin	för-
måga	att	upptäcka,	reJlektera	över	och	ta	

ställning	till	olika	etiska	dilemman	och	livsfrågor	i	
vardagen”

(Lpfö98,	2016,	s.	8)

”Arbetslaget	ska	lyfta	fram	och	problematisera	etiska	
dilemman	och	livsfrågor”

(Lpfö98,	2016,	s.	9)

Livsfrågor, ansvar, respekt och empati

https://youtu.be/Pu1RaBlLI_w
https://youtu.be/Pu1RaBlLI_w
https://youtu.be/YX4hAtZbTOQ
https://youtu.be/YX4hAtZbTOQ


Fredslåten Text	och	musik:	Karin	Linnea	Marklund

”Barn	i	alla	länder	vill	att	det	ska	bli	fred.
Barn	i	alla	länder	vill	att	det	ska	bli	fred.

Vi	vill	ha	en	värld	där	män´skor	skrattar	å	ler.
Vi	vill	ha	en	värld	där	män´kor	skrattar	å	ler,	

Barn	i	alla	länder	vill	att	det	ska	bli	fred.
Barn	i	alla	länder	vill	att	det	ska	bli	fred.

Vi	vill	vara	med	och	skapa	fred	på	vår	jord
Vi	vill	vara	med	och	skapa	fred	på	vår	jord,	JA!

Barn	i	alla	länder	vill	att	det	ska	bli	fred.
Barn	i	alla	länder	vill	att	det	ska	bli	fred.

Vi	vill	hjälpas	åt	att	hålla	fred	med	varann
Vi	vill	hjälpas	åt	att	hålla	fred	med	varann,	JA!

Barn	i	alla	länder	vill	att	det	ska	bli	fred.
Barn	i	alla	länder	vill	att	det	ska	bli	fred.”

Ledord:	Ansvar,	solidaritet,	livsfrågor,	de-
mokrati,	empati
Tips:	Samtala	med	barnen	om	innebörden	
av	fred,	hur	man	kan	göra	för	att	hålla	sams	
och	vad	man	kan	göra	när	man	inte	är	

MUSIK

”Arbetslaget	ska	lyfta	fram	och	problematisera	etiska	dilemman	och	
livsfrågor”

(Lpfö98,	2016,	s.	9)

”Arbetslaget	ska	visa	respekt	för	individen	och	medverka	till	att	det	
skapas	ett	demokratiskt	klimat	i	förskolan,	där	samhörighet	och	an-

svar	kan	utvecklas	och	där	barnen	får	möjlighet	att	visa	
solidaritet”	

(Lpfö98,	2016,	s.	9)

		 ”Förskolan	ska	sträva	efter	att	varje	barn	utvecklar	förmåga	att	
ta	hänsyn	till	och	leva	sig	in	i	andra	människors	situation	samt	vilja	att	

hjälpa	andra”	
(Lpfö98,	2016,	s.	8)

	 ”Arbetslaget	ska	stimulera	barnens	samspel	och	hjälpa	dem	att	
bearbeta	konJlikter	samt	reda	ut	missförstånd,	kompromissa	och	re-

spektera	varandra”
(Lpfö98,	2016,	s.	9)  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I natt jag drömde 
”I	natt	jag	drömde,	något	som	
jag	aldrig	drömt	förut.  
Jag	drömde	det	var	fred	på	jord,	
och	alla	krig	var	slut. 
 
Jag	drömde	om	en	jättesal,
där	stadsmän	satt	i	rad 
Så	skrev	de	på	ett	konvolut,	
och	reste	sig	och	sa:  
 
Det	Jinns	inga	soldater	mer,	
det	Jinns	inga	gevär. 
Och	ingen	känner	längre	till,	
det	ordet	militär"  
 

I	natt	jag	drömde	något	som	jag	
aldrig	drömt	förut.  
Jag	drömde	det	var	fred	på	jord	
och	alla	krig	var	slut. 
 
Inatt	jag	drömde	något	som	jag	
aldrig	drömt	förut.  
Jag	drömde	det	var	fred	på	jord	
och	alla	krig	var	slut!”

Ledord: Livsfrågor,	demokrati,	
Tips: Samtala	med	barnen	om	
vad	de	skulle	vilja	ändra	på	om	
de	Jick	drömma	fritt.

https://youtu.be/jGXZNSBsz0s

https://youtu.be/oUKn5QMaKbI

Text	och	musik:	Cornelis	Vresvijk	

JA

överens.

Ansvar, solidaritet, livsfrågor, demokrati och empati

https://youtu.be/Pu1RaBlLI_w
https://youtu.be/Pu1RaBlLI_w
https://youtu.be/Pu1RaBlLI_w
https://youtu.be/Pu1RaBlLI_w
https://youtu.be/oUKn5QMaKbI
https://youtu.be/oUKn5QMaKbI


MUSIK

Världens bästa land Text	och	musik:	Per	Dunsö	&	Ola	Ström

Ensam	på	vår	skolgård	stod	en	Jlicka,	
när	jag	vinkade	så	log	hon	lite	grand,  
till	slut	så	gick	jag	fram	till	henne,	  
hälsade	och	sa:	
–	Välkommen	till	världens	bästa	land. 
 
Hon	ställde	ner	sin	skolväska	på	marken, 
och	sa	till	mig:	Du,	jag	längtar	hem	ibland.  
–	Längtar	hem,	sa	jag,	men	hur	kan	du	göra	det?  
Detta	är	ju	världens	bästa	land. 
 
Hon	sa	hon	hade	läst	i	någon	tidning, 
att	hennes	hemland	åter	stod	i	brand. 
–	Men	varför	vill	du	inte	stanna	kvar	då?	fråga’	jag,  
Sverige	är	ju	världens	bästa	land. 
 
–	Du	är	snäll,	sa	hon,	men	du	är	ensam,  
och	alla	måste	vi	knyta	’hop	de	band, 
som	Jinns	emellan	oss	och	er,	emellan	dig	och	mig,  
och	det	du	kallar	världens	bästa	land. 
 
Jag	struntade	i	kompisarnas	blickar,  
och	sträckte	fram	min	hand	mot	hennes	hand. 
Men	just	då	ringde	klockan,	och	rasten	den	tog	slut  
på	skolgården	i	världens	bästa	land.

Ledord:	Öppenhet,	solidaritet,	livsfrågor,	ansvar
Tips:	Samtala	med	barnen	kring	hur	det	kan	tänkas	vara	att	behöva	
lämna	sitt	hem	i	ett	annat	land	och	vad	vi	tillsammans	kan	göra	för	att	
välkomna	de	som	kommer	hit,	till	”världens	bästa	land”?

”Förskolan	ska	aktivt	och	medvetet	påverka	och	stimulera	barnen	att	
utveckla	förståelse	för	vårt	samhälles	gemensamma	demokratiska	

värderingar	och	efterhand	omfatta	dem.”
(Lpfö98,	2016,	s.	8)	

”Förskolan	ska	sträva	efter	att	varje	barn	utvecklar	respekt	för	allt	
levande	och	omsorg	om	sin	närmiljö”	

(Lpfö98,	2016,	s.	8)

”Förskolan	ska	sträva	efter	att	varje	barn	utvecklar	öppenhet,	
respekt,	solidaritet	och	ansvar”	

(Lpfö98,	2016,	s.	8)
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Öppna din dörr
Text	och	musik:	Per	Dunsö	&	Ola	Ström	
”Öppna	din	dörr	för	världen, 
så	öppnar	världen	sin	dörr	för	dig. 
Öppna	din	dörr	för	världen,  
så	öppnar	världen	sin	dörr	för	dig. 
 
Världen	är	full	av	blommor,  
blommor	är	fulla	av	liv.  
Öppna	din	dörr	för	världen,  
så	öppnar	världen	sig. 
 
Ledord: Öppenhet,	solidaritet
Tips: Samtala	kring	hur	det	kan	
kännas	att	inte	vara	välkommen.

https://youtu.be/MKvx1u6ecjg https://www.youtube.com/watch?
v=YUUL1ULPZpM

Öppenhet, solidaritet, livsfrågor och ansvar

https://youtu.be/Pu1RaBlLI_w
https://youtu.be/Pu1RaBlLI_w
https://youtu.be/Pu1RaBlLI_w
https://youtu.be/Pu1RaBlLI_w
https://www.youtube.com/watch?v=YUUL1ULPZpM
https://www.youtube.com/watch?v=YUUL1ULPZpM
https://www.youtube.com/watch?v=YUUL1ULPZpM
https://www.youtube.com/watch?v=YUUL1ULPZpM


DRAMA

Handdockor
Använd	handdockor	för	att	kommunicera	med	barnen,	för	diskussioner	
om	aktuella	teman	och	händelser	med	barnen	och	spelar	upp	små	pjäser.	

Ledord: KonJlikthantering,	empati,	respekt
Tips:	Använd	en	återkommande	Jigur	som	barnen	lär	känna,	Jiguren	
kan	vara	en	ickebinär	gestalt	i	form	av	ett	djur	för	att	barnen	inte	ska	
kunna	koppla	ihop	handdockans	agerande	med	en	viss	typ	av	kön	
eller	person.	Arbeta	med	konJlikthantering,	saker	som	barn	kan	
uppleva	tunga	att	tala	om	kan	kännas	lättare	genom	att	tala	med	en	
”Jigur”	istället	för	en	annan	person.	

”Förskolan	ska	sträva	efter	att	varje	barn	utvecklar	
	 öppenhet,	respekt,	solidaritet	och	ansvar”

(Lpfö98,	2016,	s.	8)  

”Förskolan	ska	sträva	efter	att	varje	barn	utvecklar	förmåga	att	ta	hänsyn	
till	och	leva	sig	in	i	andra	människors	situation	

samt	vilja	att	hjälpa	andra”
(Lpfö98,	2016,	s.	8)

	
”Arbetslaget	ska	stimulera	barnens	samspel	och	hjälpa	dem	att	bearbeta	

konJlikter	samt	reda	ut	missförstånd,	kompromissa	
och	respektera	varandra”

(Lpfö98,	2016,	s.	9)	  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Konflikthantering, empati, respekt, solidaritet och hänsyn

Runda
Sitt	i	en	ring	tillsammans	med	barnen,	använd	ett	föremål	för	att	
förtydliga	vilket	barn	som	har	ordet.	Varje	barn	får	berätta	något,	
exempelvis	hur	man	är	en	bra	kompis,	vad	som	gör	en	ledsen	eller	någon	
fundering.

Ledord:	Respekt,	solidaritet,	hänsyn
Tips: Använd	en	boll	som	barnen	får	rulla	mellan	varandra,	den	som	har	
bollen	har	ordet.	Anpassa	riktlinjerna	för	vad	barnen	ska	säga	utifrån	
teman	eller	aktuella	händelser.	Var	uppmärksam	på	hur	barnen	bemöter	
det	som	sägs,	att	alla	blir	respekterade	och	känner	sig	trygga.	



DRAMA

”Förskolan	ska	sträva	efter	att	varje	barn	utvecklar	förståelse	för	att	alla	människor	har	lika	värde	oberoende	
av	social	bakgrund	och	oavsett	kön,	etnisk	tillhörighet,	religion	eller	annan	trosuppfattning,	sexuell	läggning	

eller	funktionsnedsättning” 
(Lpfö98,	2016,	s.	8)

	
”Förskolan	ska	sträva	efter	att	varje	barn	utvecklar,	respekt,	solidaritet	och	ansvar”

(Lpfö98,	2016,	s.	8)

”Förskollärare	ska	ansvara	för	att	varje	barn	får	sina	behov	respekterade	och	tillgodosedda	och	får	uppleva	sitt	
eget	värde”

(Lpfö98,	2016,	s.	8)

”Förskollärare	ska	ansvara	för	att	varje	barn	att	det	utvecklas	normer	för	arbetet	och	samvaron	
i	den	egna	barngruppen”

(Lpfö98,	2016,	s.	8)
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Kreativitet, samarbete, fantasi, lyhördhet, respekt, demokrati och solidaritet

Dramatisera barnbok
Välj	böcker	där	innehållet	är	något	utanför	den	aktuella	bangruppens	
normativa	uppfattningar	om	saker	och	ting	i	deras	vardag,	t.ex.	
regnbågsfamiljer.	Läs	upp	boken	för	barnen	och	välj	tillsammans	en	
speciJik	del	ur	boken	att	skapa	en	pjäs	av.	

Ledord: Respekt,	demokrati,	solidaritet,	
Tips:	Det	är	viktigt	att	arbetet	med	det	normbrytande	innehållet	inte	
presenteras	på	ett	sätt	där	det	som	förmedlas	är	något	konstigt.	Om	
innehållet	handlar	om	en	familj	med	två	mammor	är	det	först	om	barnen	
själva	tar	upp	det	som	detta	behöver	samtalas	kring.	Målet	bör	vara	att	få	
in	det	normbrytande	i	verksamheten	så	att	det	inte	upplevs	främmande,	
skrämmande	eller	fel	av	barnen.	

Familjerna 
Varje	grupp	får	vara	en	familj	i	valfri	konstellation.	Efternamnet	ska	vara	
ett	adjektiv	tex	trött,	förvirrad,	glada.	Varje	grupp	gestaltar	sedan	detta	
för	övriga	grupper	som	gissa	vilket	efternamnet	är.	

Ledord:	Kreativitet,	samarbete,	fantasi,	lyhördhet
Tips:	Om	barnen	endast	väljer	normativa	familjekonstellationer	bör	den	
vuxne	ta	ansvaret	att	prata	med	barnen	om	att	familjer	ser	olika	ut	och	
hur	de	kan	se	ut.	Syftet	är	inte	att	barnen	måste	gestalta	alternativa
familjeförhållanden,	däremot	är	övningen	ett	bra	tillfälle	att	
uppmärksamma	hur	barnen	tänker	kring	familjer,	vidga	deras	vyer	och	
förmedla	värderingar	med	acceptans	och	respekt	för	olikheter.	



UTVECKLING OCH LÄRANDE  
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Samtlig text på detta uppslag är hämtat ur Läroplan för förskola (Lpfö98, 2016, s. 9)

Förskolans	verksamhet	ska	präglas	av	en	pedagogik	där	omvårdnad,	omsorg,	
fostran	och	lärande	bildar	en	helhet.	Verksamheten	ska	genomföras	så	att	
den	stimulerar	och	utmanar	barnets	utveckling	och	lärande.	Miljön	ska	vara	
öppen,	innehållsrik	och	inbjudande.	Verksamheten	ska	främja	leken,																	
kreativiteten	och	det	lustfyllda	lärandet	samt	ta	till	vara	och	stärka	barnets	
intresse	för	att	lära	och	erövra	nya	erfarenheter,	kunskaper	och	färdigheter.	

 
Verksamheten	ska	bidra	till	att	barnen	utvecklar	en	förståelse	för	sig	själva	
och	sin	omvärld.	Utforskande,	nyJikenhet	och	lust	att	lära	ska	utgöra	grunden	
för	förskolans	verksamhet.	Den	ska	utgå	ifrån	barnens	erfarenheter,	intres-
sen,	behov	och	åsikter.	Flödet	av	barnens	tankar	och	idéer	ska	tas	till	vara	för	
att	skapa	mångfald	  
i	lärandet.	



MUSIK
”Hej,	goddag	och	hallå!
Sverige	hälsar	vi	så.
Möter	du	nån	från	ett	annat
land	så	kan	det	låta	så	här	
ibland:	

Hälsa	på	danska:	Godä
Hälsa	på	franska:	Bonjour

Hej,	goddag	och	hallå!
I	Sverige	hälsar	vi	så.
Möter	du	nån	från	ett	annat
land	så	kan	det	låta	så	här	
ibland:

Hälsa	på	tyska:	Guten	Tag
Hälsa	på	ryska:	Dobrijden

Hej,	goddag	och	hallå!
I	Sverige	hälsar	vi	så.
Möter	du	nån	från	ett	annat
land	så	kan	det	låta	så	här	
ibland:

Hälsa	japanska:	Konichiwa
och	amerikanska:	Hello

Hej,	goddag	och	hallå!
I	Sverige	hälsar	vi	så.
Möter	du	nån	från	ett	annat
land	så	kan	det	låta	så	här	
ibland:

Hälsa	på	norska:	Monn
och	göteborska:	Haj	på	daj	du!”	

”Förskolan	ska	sträva	efter	att	varje	barn	tillägnar	sig	och	nyanserar	
innebörden	i	begrepp,	ser	samband	och	upptäcker	nya	sätt	att	förstå	

sin	omvärld”	
(Lpfö98,	2016,	s.	9)

”Förskolan	ska	sträva	efter	att	varje	barn	som	har	ett	annat	
modersmål	än	svenska	utvecklar	sin	kulturella	identitet	och	sin	

förmåga	att	kommunicera	såväl	på	svenska	som	på	sitt	modersmål”
(Lpfö98,	2016,	s.	9)
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Ledord: Modersmål,	integrering
Tips: Anpassa	gärna	hälsningsfraserna	till	de	språk	som	Jinns	inom	barn-
gruppen.	Prata	om	att	orden	hej,	goddag	och	hallå	låter	
annorlunda	på	olika	språk,	men	ändå	betyder	samma	sak.		

Hej, goddag & hallå Musik och musik: Birger NilssonBroder Jakob Text och musik: Trad

Svenska
”Broder	Jakob,	broder	Jakob	
Sover	du?	Sover	du?	
||:	Hör	du	inte	klockan?:||
Ding,	ding	dong.	Ding,	ding	dong”

Tyska
”Bruder	Jakob,	Bruder	Jakob,
Schläfst	du	noch?	
Schläfst	du	noch?
||:	Hörst	du	nicht	die	Glocken?:||	
Ding	dang	dong,	ding	dang	dong”

Engelska
”Are	you	sleeping?	
Are	you	sleeping?
Brother	John,	Brother	John!
||:	Morningbells	are	ringing?:||
Ding,	ding,	dong.	Ding,	ding,	
dong”

Arabiska
”Hana	darso,	rana	djaraso.
Ismao,	Ismao.
Djarason	ja	rino,	Ji	idni	jatino
Din	dan	don,	din	dan	don”

Romani
”Prhalen	Jakob,	Prhalen	Jakob
Domrar	diro,	Domrar	diro?
||:	Shonnar	diro	tji	minkan?:||	
ding	ding	dong,	ding	ding	dong”

Finska
”Jaakko	kulta!	Jaakko	kulta
Herää	jo,	herää	jo
||:	Kellojasi	soita?:||
Pium,	paum,	poum.	Pium,	paum,	
poum”

Ledord:	Modersmål,	integrering
Tips: Låt	det	vara	ett	stående	inslag	att	sjunga	sånger	inte	bara	på	svens-
ka	utan	även	andra	språk,	t.ex.	språk	som	Jinns	inom	barngruppen.	

Modersmål och integrering

hHps://youtu.be/BL5bqspZEagh?ps://youtu.be/BbC1Z0aaObI

https://youtu.be/BL5bqspZEag
https://youtu.be/BL5bqspZEag
https://youtu.be/BbC1Z0aaObI
https://youtu.be/BbC1Z0aaObI


Du & Jag
”Vi	talar	inte	likadant,	
men	förstår	ändå	varandra.	
Och	fast	jag	inte	känner	dig,	
vi	hand	i	hand	ska	vandra.	
Du	och	jag,	du	och	jag.	

Så	många	vuxna	människor	
har	glömt	att	vara	vänner.	
Jag	undrar	om	de	riktigt	vet,	
hur	barn	i	världen	känner.	
Du	och	jag,	du	och	jag.

För	svarta,	gula,	vita	barn,	
från	alla	jordens	länder,	
har	samma	skratt	
och	samma	gråt	
vad	än	i	värden	händer.
Du	och	jag,	du	och	jag.”	

MUSIK
Världens bästa land Text	och	musik:	Per	Dunsö	&	Ola	Ström

Ensam	på	vår	skolgård	stod	en	Jlicka,	
när	jag	vinkade	så	log	hon	lite	grand,  
till	slut	så	gick	jag	fram	till	henne,	  
hälsade	och	sa:	
–	Välkommen	till	världens	bästa	land. 
 
Hon	ställde	ner	sin	skolväska	på	marken, 
och	sa	till	mig:	Du,	jag	längtar	hem	ibland.  
–	Längtar	hem,	sa	jag,	men	hur	kan	du	göra	det?  
Detta	är	ju	världens	bästa	land. 
 
Hon	sa	hon	hade	läst	i	någon	tidning, 
att	hennes	hemland	åter	stod	i	brand. 
–	Men	varför	vill	du	inte	stanna	kvar	då?	fråga’	jag,  
Sverige	är	ju	världens	bästa	land. 
 
–	Du	är	snäll,	sa	hon,	men	du	är	ensam,  
och	alla	måste	vi	knyta	’hop	de	band, 
som	Jinns	emellan	oss	och	er,	emellan	dig	och	mig,  
och	det	du	kallar	världens	bästa	land. 
 
Jag	struntade	i	kompisarnas	blickar,  
och	sträckte	fram	min	hand	mot	hennes	hand. 
Men	just	då	ringde	klockan,	och	rasten	den	tog	slut  
på	skolgården	i	världens	bästa	land.”	

Ledord:	Öppenhet,	solidaritet,	livsfrågor,	ansvar
Tips:	Samtala	med	barnen	kring	hur	det	kan	tänkas	vara	att	behöva	
lämna	sitt	hem	i	ett	annat	land	och	vad	vi	tillsammans	kan	göra	för	att	
välkomna	de	som	kommer	hit,	till	”världens	bästa	land”?

”Förskolan	ska	sträva	efter	att	varje	barn	känner	delaktighet	i	sin	egen	
kultur	och	utvecklar	känsla	och	respekt	för	andra	kulturer”

	(Lpfö98,	2016,	s.	9)

”Förskolan	ska	sträva	efter	att	varje	barn	tillägnar	sig	och	nyanserar	
innebörden	i	begrepp,	ser	samband	och	upptäcker	nya	sätt	att	förstå	

sin	omvärld”	
(Lpfö98,	2016,	s.	9)

”Förskolan	ska	sträva	efter	att	varje	barn	som	har	ett	annat	
modersmål	än	svenska	utvecklar	sin	kulturella	identitet	och	sin	

förmåga	att	kommunicera	såväl	på	svenska	som	på	sitt	modersmål”
(Lpfö98,	2016,	s.	9)
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Text och musik: KersGn Påhlsson

Ledord:	Empati,	modersmål,
respekt,	solidaritet
Tips:	Samtala	om	olikheter	
och	likheter.

h?ps://youtu.be/MKvx1u6ecjg

Öppenhet, solidaritet, livsfrågor, ansvar, respekt, empati och modersmål

h?ps://youtu.be/SznQjoW_z4w

https://youtu.be/Pu1RaBlLI_w
https://youtu.be/Pu1RaBlLI_w
https://youtu.be/SznQjoW_z4w
https://youtu.be/SznQjoW_z4w


MUSIK
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”Förskolan	ska	sträva	efter	att	varje	barn	utvecklar	intresse	och	
förståelse	för	naturens	olika	kretslopp	och	för	hur	människor,	natur	och	

samhälle	påverkar	varandra”	 
(Lpfö98,	2016,	s.	10)

”Arbetslaget	ska	ge	barn	möjlighet	att	förstå	hur	egna	handlingar	kan	
påverka	miljön”
(Lpfö98,	2016,	s.	11)

”Arbetslaget	ska	sträva	efter	att	varje	barn	utvecklar	sin	förståelse	för	
naturvetenskap	och	samband	i	naturen,	liksom	sitt	kunnande	om	
växter,	djur	samt	enkla	kemiska	processer	och	fysikaliska	fenomen”

(Lpfö98,	2016,	s.	10)  

En fjäril
Text och musik: Okänd

”En	Jjäril,	
som	la	ett	ägg,	
som	blev	en	larv,	
som	blev	en	puppa,	
som	blev	en	Jjäril	igen.	
En	Jjäril	igen.	En	Jjäril	igen”

Jag har en cykel
Text och musik: Okänd

Jag	har	en	cykel,	
en	cykel	som	är	blank
kanske	du	också	har,	
en	cykel	som	är	blank
om	alla	hade	en	cykel	som	jag
så	skulle	det	bli	renare	i	luften
i	luften,	i	luften,	i	luften

Här är landet
Lala	lalala,	lala	lala	laala,	lala	lala	laala....

Här	är	landet
där	luften	som	du	andas,	andas	frihet
och	dofterna	från	blommorna	berusar
och	människorna	bryr	sig	om	varandra
och	alla	ler

I	landet
där	du	kan	gå	på	gatorna	och	dansa
caféerna	har	öppet	hela	natten
men	frågar	du	oss	var	det	landet	ligger
vi	bara	ler	och	svarar

Lala	lalala,	lala	lala	laala,	lala	lala	laala....

Här	är	landet
där	människorna	pratar	med	varandra
och	aldrig	nån	behöver	vara	ensam
för	alla	vågar	säga	vad	dom	tänker
och	alla	ler

I	landet
där	barn	får	va´	på	gräsmattan	och	leka
där	djur	får	springa	fritt	omkring	och	leva’
och	frågar	du	oss	vad	det	landet	heter
vi	bara	ler	och	sjunger

Lala	lalala,	lala	lala	laala,	lala	lala	laala....

Ledord: Livsfrågor,	miljöfrågor,	ansvar,	
solidaritet
Tips:	Dela	gärna	upp	sångtextens	verser	
och	diskutera	innehållet	med	barnen,	vad	
som	krävs	för	att	luften	vi	andas	ska	vara	
ren	och	hur	vi	kan	visa	att	vi	bryr	oss	om	
varandra	och	den	jord	vi	lever	på.	

hHps://youtu.be/Pu1RaBlLI_w

Text	och	musik:	Per	Dunsö	&	Ola	Ström

Ledord:	Ansvar,	miljöfrågor
Tips:	Samtala	med	barnen	om	hur
de	kan	bidra	till	en	bättre	miljö	
och	hur	t.ex.	bilars	avgaser	
påvekar	miljön	negativt.	

Ledord:	Djur,	kretslopp
Tips:	Samtala	med	barnen	om	
djurs	kretslopp	och	vilket	
förhållningssätt	vi	ska	ha	till	de	
djur	vi	möter.

Livsfrågor, miljöfrågor, ansvar, solidaritet, djur och kretslopp

hHps://youtu.be/poUFbVkcw_4 hHps://www.youtube.com/watch?v=H2b4-Io2djI

https://youtu.be/Pu1RaBlLI_w
https://youtu.be/Pu1RaBlLI_w
https://youtu.be/poUFbVkcw_4
https://youtu.be/poUFbVkcw_4
https://www.youtube.com/watch?v=H2b4-Io2djI
https://www.youtube.com/watch?v=H2b4-Io2djI


MUSIK
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”Förskolan	ska	sträva	efter	att	varje	barn	utvecklar	
intresse	och	förståelse	för	naturens	olika	kretslopp	

och	för	hur	människor,	natur	och	samhälle	
påverkar	varandra”	  
(Lpfö98,	2016,	s.	10)

 
”Arbetslaget	ska	sträva	efter	att	varje	barn	

utvecklar	sin	förståelse	för	naturvetenskap	och	
samband	i	naturen,	liksom	sitt	kunnande	om	
växter,	djur	samt	enkla	kemiska	processer	och	

fysikaliska	fenomen”
(Lpfö98,	2016,	s.	10)

Änglamark Text och musik: Evert Taube

Kalla	den	änglamarken	
eller	himlajorden	om	du	vill,  
jorden	vi	ärvde	och	lunden	den	gröna. 
Vildrosor	och	blåklockor	
och	lindblommor	och	kamomill  
låt	dem	få	leva,	de	är	ju	så	sköna.  
 
Låt	barnen	dansa	
som	änglar	kring	lönn	och	alm,  
leka	tittut	mellan	blommande	grenar.  
Låt	fåglar	Jlyga	och	sjunga	för	oss	sin	psalm,  
låt	Jiskar	simma	bland	bryggor	och	stenar. 
Sluta	att	utrota	skogarnas	alla	djur!  
Låt	örnen	Jlyga,	låt	rådjuren	löpa! 
Låt	sista	älven	som	brusar	i	vår	natur 
brusa	alltjämt	mellan	Jjällar	och	gran	och	fur!

Kalla	den	änglamarken	
eller	himlajorden	om	du	vill,  
jorden	vi	ärvde	och	lunden	den	gröna. 
Vildrosor	och	blåklockor	
och	lindblommor	och	kamomill  
låt	dem	få	leva,	de	är	ju	så	sköna.  
 

Ledord: Livsfrågor,	ansvar,	respekt
Tips: Samtala	med	barnen	om	växter	
barnen	möter	i	sin	närmiljö,	vilka	växter	
som	är	fridlysta	och	vad	det	innebär	samt	
vad	de	behöver	för	att	leva.	Låt	barnen	berät-
ta	om	växter	de	känner	till,	gå	ut	och	titta	på	
växter	och	låt	barnen	vara	med	och	plantera	
små	frön	och	se	hur	en	blomma	växer	fram.	

h?ps://youtu.be/-IiKffw7HCM

Vattenmoln Text och musik: Stefan Forsén

”Vattenmoln	som	faller	ner	som	regn	och	snö 
som	smälter	ner	och	rinner 
i	snabba	bäckar	som	porlar, 
glider	fram	i	älv	och	Jlod,  
vilar	i	en	blank	sjö 
eller	gungar	ut	i	havet,  
solen	värmer	hav	och	sjöar, 
fukten	stiger	upp	mot	himlen	och	bildar
	
Vattenmoln	som	faller	ner	som	regn	och	snö 
som	smälter	ner	och	rinner 
i	snabba	bäckar	som	porlar, 
glider	fram	i	älv	och	Jlod,  
vilar	i	en	blank	sjö 
eller	gungar	ut	i	havet,  
solen	värmer	hav	och	sjöar, 
fukten	stiger	upp	mot	himlen	och	bildar
Vatten	mol	som	faller	ner...”

Ledord: Ansvar,	kretslopp,	naturvetenskap
Tips: Samtala	om	sångtextens	innebörd.	Diskutera	
hur	vattnet	kan	bli	förorenat	och	vad	det
innebär	samt	olika	källor	bestående	av	vatten	och	vad	
som	händer	med	vattnet	vid	0	respektive	100	grader.	

Livsfrågor, ansvar, respekt, kretslopp och naturvetenskap

hHps://youtu.be/dmKRXfAAiws

https://youtu.be/Pu1RaBlLI_w
https://youtu.be/Pu1RaBlLI_w
https://youtu.be/dmKRXfAAiws
https://youtu.be/dmKRXfAAiws


MUSIK

Jag bygger en bil
Text och musik: okänd”Jag snickrar en bil

”Jag	hamrar	och	spikar,	
jag	bygger	en	bil
Jag	sågar	och	gnider	
och	drar	med	min	Jil
Jag	målar	och	målar	
med	tjockt	och	med	tunt
Jag	startar	maskinen	
och	bilen	kör	runt.
TUT,	TUT!”	
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Bygga ett hus 
Text och musik:	Jujja Wieslander, Tomas Wieslander 
”Först	ska	jag	bygga	en	trapp	på	mitt	hus	–	nu	är	trappen	klar
Sen	ska	jag	bygga	en	dörr	på	mitt	hus	–	nu	är	dörren	klar
Sen	ska	jag	bygga	ett	tak	på	mitt	hus	–	nu	är	taket	klart
Sen	ska	jag	bygga	en	vägg	på	mitt	hus	–	nu	är	väggen	klar
Sen	ska	jag	bygga	ett	golv	på	mitt	hus	–	nu	är	golvet	klart”

På tomtens snickeri 
Text och musik: Birger Nilsson

”Vad	tror	du	vi	ska	göra	på	tomtens	snickeri?
På	tomtens	snickeri,	på	tomtens	snickeri
Med	hammaren	vi	hamrar,	ja	hamrar	det	gör	vi
Då	låter	det	såhär,	då	låter	det	såhär

Vad	tror	du	vi	ska	göra	på	tomtens	snickeri?
På	tomtens	snickeri,	på	tomtens	snickeri
Med	sågarna	vi	sågar,	ja	sågar	det	gör	vi
Då	låter	det	såhär,	då	låter	det	såhär

Vad	tror	du	vi	ska	göra	på	tomtens	snickeri?
På	tomtens	snickeri,	på	tomtens	snickeri
Med	skruvmaskin	vi	skruvar,	ja	skruvar	det	gör	vi
Då	låter	det	såhär,	då	låter	det	såhär”

Snögubben på gården
Melodi: ”Det var så roligt” av Knut Brodin Text: Okänd

”Det	var	så	roligt,	jag	måste	skra?a	
det	stod	en	snögubbe	på	vår	gård.	
Han	hade	knappar	och	morotsnäsa	
och	svarta	ha?en	den	var	för	stor.	

Det	börja	töa	så	all4ng	smälte.	
Först	ramla	knappen	och	näsan	av,	
sen	blev	han	mindre	och	ännu	mindre	
sen	fanns	det	ingen	snögubbe	kvar”

Ledord:	Konstruktion,	rum,	
form,	teknik,	redskap
Tips:	Samtala	med	barnen	om	kon-
struktioner	som	Jinns	i	deras	var-
dag,	hur	de	är	skapta,	vad	som	
krävs	för	att	de	ska	vara	stabila,	
vilka	redskap	och	metoder	som	
kan	användas,	material	och	form.	

Ledord:	Konstruktion,	form,	
mäng,	förändring
Tips: Samtala	med	barnen	
om	snögubbens	konstruktion.	
Vad	händer	med	snön	när	den	
smälter.	Diskutera	även	hur	
samma	mängd	Jlytande	
vatten	och	snö	skiljer	sig	i	
uttryck,	densitet	och	form.	

Ledord:	Konstruktion,	teknik,	redskap
Tips: Samtala	med	barnen	om	olika	redskap,	vad	man	kan	använda	
dem	till,	hur	de	används	och	vad	man	bör	tänka	på.

”Förskolan	ska	sträva	efter	att	varje	barn	utvecklar	sin	förmåga	att	
bygga,	skapa	och	konstruera	med	hjälp	av	olika	tekniker,	material	

och	redskap”	
(Lpfö98,	2016,	s.	10)

”Förskolan	ska	sträva	efter	att	varje	barn	utvecklar	sin	förmåga	att	
urskilja	teknik	i	vardagen	och	utforska	hur	enkel	teknik	fungerar	”

(Lpfö98,	2016,	s.	10)

”Förskolan	ska	sträva	efter	att	varje	barn	utvecklar	sin	förståelse	
för	rum,	form,	läge	och	riktning	och	grundläggande	egenskaper	hos	

mängder,	antal,	ordning	och	talbegrepp	samt	för	mätning,	
tid	och	förändring”	
(Lpfö98,	2016,	s.	10)  

h?ps://youtu.be/I7hXv_YMFdI

Konstruktion, rum, form, teknik, redskap, mängd och förändring

hHps://youtu.be/-nsfzDQuD08h?ps://youtu.be/SQCbU7ygyos

h?ps://youtu.be/fNHrbDdArA4

https://www.google.se/search?sa=X&biw=1361&bih=759&q=Jujja+Wieslander&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME4zKa7MUeIGsQ0NM-KrLIq15LOTrfRzS4szkyFkYk58elF-aYFVbmpuUmpRMQAkaC5_PAAAAA&ved=0ahUKEwjPuqj_2r3XAhXnYpoKHa2KD8EQmxMIjQEoATAO
https://www.google.se/search?sa=X&biw=1361&bih=759&q=Jujja+Wieslander&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME4zKa7MUeIGsQ0NM-KrLIq15LOTrfRzS4szkyFkYk58elF-aYFVbmpuUmpRMQAkaC5_PAAAAA&ved=0ahUKEwjPuqj_2r3XAhXnYpoKHa2KD8EQmxMIjQEoATAO
https://www.google.se/search?sa=X&biw=1361&bih=759&q=Tomas+Wieslander&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME4zKa7MUeLWT9c3NDI0rzIwLtGSz0620s8tLc5MhpCJOfHpRfmlBVa5qblJqUXFALNgaO88AAAA&ved=0ahUKEwjPuqj_2r3XAhXnYpoKHa2KD8EQmxMIjgEoAjAO
https://www.google.se/search?sa=X&biw=1361&bih=759&q=Tomas+Wieslander&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME4zKa7MUeLWT9c3NDI0rzIwLtGSz0620s8tLc5MhpCJOfHpRfmlBVa5qblJqUXFALNgaO88AAAA&ved=0ahUKEwjPuqj_2r3XAhXnYpoKHa2KD8EQmxMIjgEoAjAO
https://youtu.be/I7hXv_YMFdI
https://youtu.be/I7hXv_YMFdI
https://youtu.be/-nsfzDQuD08
https://youtu.be/-nsfzDQuD08
https://youtu.be/SQCbU7ygyos
https://youtu.be/SQCbU7ygyos
https://youtu.be/fNHrbDdArA4
https://youtu.be/fNHrbDdArA4
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”Förskolan	ska	sträva	efter	att	varje	barn	utvecklar	sin	förståelse	för	
rum,	form,	läge	och	riktning	och	grundläggande	egenskaper	hos	

mängder,	antal,	ordning	och	talbegrepp	samt	för	mätning,	
tid	och	förändring”	
(Lpfö98,	2016,	s.	9)

”Förskolan	ska	sträva	efter	att	varje	barn	utvecklar	sin	förmåga	att
	använda	matematik	för	att	undersöka,	reJlektera	över	och	pröva	olika	

lösningar	av	egna	och	andras	problemställningar”
(Lpfö98,	2016,	s.	9)  

”Förskolan	ska	sträva	efter	att	varje	barn	utvecklar	sin	förmåga	att
	urskilja,	uttrycka,	undersöka	och	använda	matematiska	begrepp	

och	samband	mellan	begrepp”
(Lpfö98,	2016,	s.	9)

”Förskolan	ska	sträva	efter	att	varje	barn	utvecklar	sin	matematiska	
förmåga	att	föra	och	följa	resonemang”

(Lpfö98,	2016,	s.	9)  

Aporna och krokodilen
Text: Okänd (Ramsa)

”Fem	små	apor	satt	i	ett	träd,
reta	krokodilen	
Du	kan	inte	ta	mig,	
du	kan	inte	ta	mig!
Tyst	i	vassen	simma	krokodilen,	
SMACK!	Så	var	det	bara	fyra	kvar.	

Fyra	små	apor	satt	i	ett	träd…
Tre	små	apor…
Två	små	apor…

...En	liten	apa	satt	i	ett	träd,
reta	krokodilen
Du	kan	inte	ta	mig,
du	kan	inte	ta	mig
SMACK!	Så	var	det	ingen	apa	kvar”

Formkompisarna 
Melodi: ”Björnen sover” av Alice Tegnér 
Text: Okänd

”Kaj	Kvadrat,	Kaj	Kvadrat
är	en	platt	Jigur
Han	har	fyra	kanter
gillar	elefanter
Kaj	Kvadrat,	Kaj	Kvadrat
är	en	platt	Jigur

Cilla	Cirkel,	Cilla	Cirkel
är	en	rund	Jigur
Hon	kan	baka	bullar
när	hon	går	hon	rullar
Cilla	Cirkel,	Cilla	Cirkel
är	en	rund	Jigur

Tim	Triangel,	Tim	Triangel
är	en	vass	Jigur
Han	är	ganska	hetsig
kantig,	skarp	och	spetsig
Tim	Triangel,	Tim	Triangel
är	en	vass	Jigur

Rut	Rektangel,	Rut	Rektangel
är	en	lång	Jigur
Tycker	om	att	mäta
alla	vinklar	räta
Rut	Rektangel,	Rut	Rektangel	
är	en	lång	Jigur

Ronny	Romb,	Ronny	Romb
är	en	sné	Jigur
När	han	står	på	skidan
faller	han	på	sidan
Ronny	Romb,	Ronny	Romb
är	en	sné	Jigur”
Ledord:	Matematik,	form
Tips:	Samtala	med	barnen	
om	former	och	låt	de
upptäcka	former	i	sin	egen	
närmiljö,	ta	med	barnen	på
formjakt!	

Ledord: Matematik,	antal
Tips: Låt	barnen	vara	med	och	visa	
antalet	apor	som	är	kvar	med	Jingrarna.	
Introducera	begreppen	addition	och	
subtraktion.	

Matematik, form och antal

hHps://youtu.be/rJo7nAQeXVo

h?ps://youtu.be/4zxUuu6LgCE

https://youtu.be/rJo7nAQeXVo
https://youtu.be/rJo7nAQeXVo
https://youtu.be/4zxUuu6LgCE
https://youtu.be/4zxUuu6LgCE


Rimramsa 
”Har	du	sett	en	krokodil	
köra	runt	i	racerbil
Har	du	sett	en	elefant	
balansera	på	en	slant
Har	du	sett	en	randig	katt	
dricka	mjölk	ur	en	hatt
Har	du	sett	en	darrig	ål	
borstar	tänderna	med	tvål
Har	du	sett	en	pelikan	
handla	Jisk	i	gamla	stan
Har	du	sett	en	blå	kamel	
då	tro	jag	att	du	sett	fel”

Ledord: Ordlek,	språkutveckling

MUSIK

Rimtramsa
”Jag	vet	en	hund	som	heter	Hugo	
som	kan	räkna	upp	till	tjugo
och	en	gris	som	heter	Krister
som	har	trynet	fullt	med	klister
och	en	get	som	heter	Janne
som	jämt	bråkar	med	sin	granne
och	en	tjur	som	heter	Tor
som	går	omkring	i	röda	skor

Jag	vet	en	ål	som	heter	Roland
som	har	utvandrat	från	Åland
och	en	torsk	som	heter	Torsten
som	har	bott	i	våran	skorsten
och	en	mask	som	heter	Max
som	bara	äter	rimmad	lax
och	en	delJin	som	heter	Dennis
som	är	mästare	i	tennis

Jag	känner	snigeln	Sixten
som	är	snabbare	än	blixten
och	en	orm	som	heter	Orvar
och	kan	sluka	hundra	korvar
och	en	tax	som	heter	Tage
som	har	skavsår	på	sin	mage
och	en	skunk	som	heter	Sven
som	inte	har	en	enda	vän

Jag	vet	en	älg	som	heter	Ellen
som	har	sportstuga	i	@jällen	
och	en	ren	som	heter	Rolf
som	varje	söndag	spelar	golf
och	en	giraff	som	heter	Affe
som	får	halsbränna	av	kaffe
och	en	hjort	som	heter	Gert
som	går	omkring	med	naken	
stjärt

Jag	vet	en	svan	som	heter	Svante
som	har	näbben	i	en	vante
och	en	gås	som	heter	Oskar
som	blir	livrädd	när	det	åskar
och	en	stork	som	heter	Sten
som	jämt	slår	knut	på	sina	ben
och	en	örn	som	heter	Örjan
och	nu	börjar	vi	från	början

med	en	hund	som	heter	Hugo
som	kan	räkna	upp	till	tjugo
och	en	järv	som	heter	Jöns
som	tycker	om	att	jaga	höns
och	en	häst	som	heter	Östen
som	får	hösnuva	på	hösten
och	en	räv	som	heter	Rut
och	nu	är	tramsan	slut”

”Förskolan	ska	sträva	efter	ansvara	för	att		arbetet	i	bangruppen		genomförs	
så	att	barnen	stimuleras	och	utmanas	i	sin		språk-	och	

kommunikationsutveckling”	  
(Lpfö98,	2016,	s.	9)

”Förskolan	ska	sträva	efter	att	varje	barn	utvecklar	nyanserat	talspråk,
	ordförråd	och	begrepp	samt	sin	förmåga	att	leka	med	ord,	berätta,		uttrycka	

tankar,	ställa	frågor,	argumentera	och	kommunicera	med	andra”	
(Lpfö98,	2016,	s.	10)

26

 Text: okänd (Ramsa)

Text och musik: Monica Centerheim-Jogeroth, Almqvist & Wiksell

Ledord: Ordlek,	språkutveckling

Gemensamt tips: Genom	språklekar	i	förskoleklass	kan	man	höja	elevernas	fo-
nologiska	medvetenhet	vilket	främjar	läsinlärningen.		Man	kan	dela	upp	den	fono-
logiska	medvetenheten	utifrån	elevernas	förståelse	för	rim,	stavelser	och	fonem.	

h?ps://youtu.be/LSCGxkYijZs

Ordlek och språkutveckling

https://youtu.be/LSCGxkYijZs
https://youtu.be/LSCGxkYijZs


Tumme möter tumme
Text och musik: Jujja Wieslander, Tomas Wieslander

”Tumme	möter	Tumme,	Pek	möter	Pek
Det	tycker	Pek	är	en	rolig	lek
Tumme	möter	Tumme,	Lång	möter	Lång
Det	tycker	Lång	är	en	rolig	sång
Tumme	möter	Tumme,	Ring	möter	Ring
Det	tycker	Ring	är	ett	roligt	spring
Tumme	möter	Tumme,	Lill	möter	Lill
Det	tycker	Lill	vi	tar	en	gång	till	
men	det	är	det	ingen	annan	som	vill
Så	Lill	möter	Lill	och	de	andra	står	still”

Ledord:	Motorik,	koordination,	
kroppsuppfattning
Tips: Fokusera	på	rörelserna	till	
sången,	låt	det	ta	tid!

”Förskolan	ska	sträva	efter	att	varje	barn	utvecklar	sin	motorik,	
koordinationsförmåga	och	kroppsuppfattning	samt	förståelse	för	vikten	

av	att	värna	om	sin	hälsa	och	sitt	välbeJinnande”	
(Lpfö98,	2016,	s.	11)

”Förskolan	ska	sträva	efter	att	varje	barn	utvecklar	sin	förståelse	för	rum,	
form,	läge	och	riktning	och	grundläggande	egenskaper	hos	mängder,	
antal,	ordning	och	talbegrepp	samt	för	mätning,	tid	och	förändring”  

(Lpfö98,	2016,	s.	10)

”Förskollärare	ska	ansvara	för	att	arbetet	i	barngruppen	genomförs	
så	att	barnen		får	stöd	och	stimulans	i	sin	motoriska	utveckling”	

(Lpfö98,	2016,	s.	11)  

MUSIK
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Skakar och ruskar
Text och musik: Kersin Andeby och Peter Wanngren

”Jag	skakar	och	ruskar	hela	min	kropp
jag	hoppar	och	studsar	ner	och	opp
Jag	vrider	på	huvudet	och	ser	mig	omkring
sedan	böjer	jag	mig	ner	och	söker	någonting
Sedan	så	växer	jag	upp	och	blir	jättestor,	jättestor
och	kliver	omkring	i	för	stora	skor!”

Ledord:	Motorik,	kroppsuppfattning,rum,	läge,	riktning	
Tips: Bekanta	och	utmana	barnen	med	lägesbegrepp.	
Markera	ett	avgränsat	område	där	barnen	ska	beJinna	
sig	inom	då	de	gör	övningen,	utmana	dem	att	ha	koll	på	
rörelserna	och	sin	kropp	i	relation	till	rummet	och	de	
andra	barnen.

En elefant balanserade
Text och musik: Trad

”En	elefant	balanserade	
på	en	liten,	liten	spindeltråd
Det	tyckte	han	var	så	intressant	
så	han	gick	och	hämtade	en	annan	elefant.

Två	elefanter	balanserade…
på	en	liten,	liten	spindeltråd
Det	tyckte	han	var	så	intressant	
så	han	gick	och	hämtade	en	annan	elefant”

Ledord:	Motorik,	koordination,	rum,	
riktning,	talbegrepp,
Tips: Fokusera	på	rörelserna	och	
samarbetet	mellan	barnen,	låt	de	själva	
hålla	räkningen	på	hur		många	”elefanter	
de	är.	

Kom och spela med mig
Text och musik: Kersin Andeby och Peter Wanngren

Kom	och	spela	med	mig,	
kom	och	spela	med	mig
kom	och	spela	med,
kom	och	spela	med,
kom	och	spela	med	mig
Framför	magen,	bakom	ryggen	
och	på	huvudet,	kom	och	spela	med	mig

Ledord:	Motorik,	koordination
Tips:	Låt	barnen	spela	maraccas
som	de	spelar	med	framför	magen,
bakom	ryggen	osv.	

h?ps://youtu.be/IyXhBEb-MlM

h?ps://youtu.be/g1s-yX7R4uI h?ps://youtu.be/74ifGAuH0w

Motorik, koordination, rum, riktning, kroppsuppfattning och talbegrepp

hHps://youtu.be/Ju6cLYnAgiI

https://www.google.se/search?sa=X&biw=1361&bih=759&q=Jujja+Wieslander&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME4zKa7MUeIGsQ0NM-KrLIq15LOTrfRzS4szkyFkYk58elF-aYFVbmpuUmpRMQAkaC5_PAAAAA&ved=0ahUKEwjPuqj_2r3XAhXnYpoKHa2KD8EQmxMIjQEoATAO
https://www.google.se/search?sa=X&biw=1361&bih=759&q=Jujja+Wieslander&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME4zKa7MUeIGsQ0NM-KrLIq15LOTrfRzS4szkyFkYk58elF-aYFVbmpuUmpRMQAkaC5_PAAAAA&ved=0ahUKEwjPuqj_2r3XAhXnYpoKHa2KD8EQmxMIjQEoATAO
https://www.google.se/search?sa=X&biw=1361&bih=759&q=Tomas+Wieslander&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME4zKa7MUeLWT9c3NDI0rzIwLtGSz0620s8tLc5MhpCJOfHpRfmlBVa5qblJqUXFALNgaO88AAAA&ved=0ahUKEwjPuqj_2r3XAhXnYpoKHa2KD8EQmxMIjgEoAjAO
https://www.google.se/search?sa=X&biw=1361&bih=759&q=Tomas+Wieslander&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME4zKa7MUeLWT9c3NDI0rzIwLtGSz0620s8tLc5MhpCJOfHpRfmlBVa5qblJqUXFALNgaO88AAAA&ved=0ahUKEwjPuqj_2r3XAhXnYpoKHa2KD8EQmxMIjgEoAjAO
https://youtu.be/IyXhBEb-MlM
https://youtu.be/IyXhBEb-MlM
https://youtu.be/g1s-yX7R4uI
https://youtu.be/g1s-yX7R4uI
https://youtu.be/7tiifGAuH0w
https://youtu.be/7tiifGAuH0w
https://youtu.be/Ju6cLYnAgiI
https://youtu.be/Ju6cLYnAgiI


Källsortera
Pedagogen	klär	ut	sig	till	en	Jigur	(gärna	välkänd	för	barnen),	exempelvis	
Pippi	Långstrump.	Sprid	ut	olika	skräp	och	sopor	i	rummet,	ställ	fram	
byttor	eller	hinkar	och	markera	upp	vilken	typ	av	sopor	som	ska	ligga	
var,	ex.	Plast,	glas	och	kompost.	Barnen	ska	hjälpas	åt	att	hjälpa	Pippi	
med	att	ta	soporna	och	placera	i	rätt	”soptunna”.	

Ledord:	Symboler,	tolka
Tips: Samtala	med	barnen	om	symbolernas	betydelse	och	hur	man	vet	
vad	som	ska	vara	vad.	

DRAMA
Berättarmall

Ledord:	Ordförråd,	begrepp,	berättande
Tips:	Detta	är	exempel	på	mallar	som	kan	användas	som	stöd	vid	
improviserande	berättelser	där	barnen	styr	innehåll	och	
händelseförlopp.	Använd	gärna	berättarmallar	som	utmanar	barnen	
att	böja	ord,	t.ex.	Jag	gillar	”katter”,	men	jag	har	ingen	”katt”.	Istället	för	
berättarmallar	kan	även	bildmotiv	eller	berättartärningar	få	utgöra	
grunden/inspirationen	till	berättandet.	

”Förskolan	ska	sträva	efter	att	varje	barn	utvecklar	nyanserat,
	talspråk,	ordförråd	och	begrepp	samt	sin	förmåga	att	leka	med	ord,	
berätta,	uttrycka	tankar,	ställa	frågor,	argumentera	och	kommunicera	

med	andra”
(Lpfö98,	2016,	s.	10)	

	 ”Förskolan	ska	sträva	efter	att	varje	barn	utvecklar	intresse	för	bilder,	
texter	och	olika	medier	samt	sin	förmåga	att	använda	sig	av,	tolka	och	

samtala	om	dessa”
(Lpfö98,	2016,	s.	10)	

	 ”Förskolan	ska	sträva	efter	att	varje	barn	utvecklar	intresse	för	
skriftspråk	samt	förståelse	för	symboler	och	deras	kommunikativa	

funktioner”
(Lpfö98,	2016,	s.	10)	  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Vykortstaty
Dela	in	barnen	i	grupper	om	ca	fem	stycken.	Dela	ut	ett	vykort	till	
vardera	grupp	och	be	barnen	gestalta	en	del	av	motivet	på	kortet.	
Övriga	barn	får	en	bunt	med	vykort,	där	de	andra	barnens	vykort	Jinns	
med,	och	ska	försöka	hitta	det	vykort	som	barnen	gestaltar.	

Ledord: Bilder,	tolka,	gestalta,	symboler
Tips: Aktiviteten	går	att	förenkla	genom	att	använda	vykort	med	tydliga	
motiv	utan	många	detaljer,	samt	genom	att	de	som	ska	gissa	vilket	
vykort	som	gestaltas	har	färre	vykort	att	välja	mellan.	Motiven	på	’
vykorten	kan	t.ex.	väljas	utifrån	teman	och	intressen,	diskutera	motiven	
på	vykorten	med	barnen.	Använd	vykort	med	olika	symboler	som	
barnen	får	gestalta	genom	gester	och	samtala	med	barnen	om	symboler	
och	dess	betydelse.	

Det	var	en	gång...
Varje	dag...
Men	en	dag...
Efter	den	dagen...

Jag	tycker	om	att...
När	jag...blir	jag...
Däremot	tycker	jag	
inte	om	att...

Ordförråd, begrepp, berättande, bilder, tolka, gestalta och symboler



Drottningen önskar se
Ett	barn	sitter	på	en	”tron”	och	säger
-Drottningen	(eller	kungen)	önskar	se...	exempelvis	Jlygplan,	hus,	träd,	
dans	osv.

De	andra	barnen	ska	då	gestalta	det	som	drottningen	eller	kungen	
önskar	se.	Barnen	turas	om	att	vara	drottning	eller	kung.

Ledord:	Symboler,	tolka,	konstruktion
Tips: Låt	barnen	börja	med	att	tillsammans	konstruera	en	tron	där	drott-
ningen/kungen	sedan	kan	sitta.	Stötta	och	utmana	barnen	då	de	gestal-
tar	vad	drottningen/kungen	ber	om,	ställ	frågor	kring	uppbyggnaden,	
material	osv.	

DRAMA
Visa hemligheter
Dela	in	barnen	i	par	och	sprid	ut	dom	i	rummet.	
Övningen	går	ut	på	att	barnen	ska	visa	sina	fantasihem	för	varandra	
och	vad	dom	har	för	hemligheter	gömda	inne	i	huset	eller	ute	i	trädgår-
den.	Ena	barnet	börjar	med	att	visa	runt	sin	partner	i	sitt	fantasihem	
och	efter	en	tid	byter	man	så	att	det	andra	barnet	får	visa	sitt	hem.

Ledord: Upplevelser,	erfarenheter,	fantasi
Tips:	Med	yngre	barn	kan	pedagogen	leda	övningen	och	visa	sitt	fanta-
sihem	och	sina	hemligheter	för	barnen.

”Förskolan	ska	sträva	efter	att	varje	barn	utvecklar	sin	skapande	förmåga	
och	sin	förmåga	att	förmedla	upplevelser,	tankar	och	erfarenheter	i	

många	uttrycksformer	som	lek,	bild,	rörelse,	
sång	och	musik,	dans	och	drama”

(Lpfö98,	2016,	s.	10)	  

	 ”Förskolan	ska	sträva	efter	att	varje	barn	utvecklar	sin	förmåga	att	
bygga,	skapa	och	konstruera	med	hjälp	av	olika	tekniker,	material	och	

redskap”	
(Lpfö98,	2016,	s.	10)  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Hokus pokus
”Hokus	pokus,	Jilijokus,	vi	kan	trolla	fram,	
hokus	pokus	Jilijokus,	-	ett	litet	lamm!

Hokus	pokus,	Jilijokus,	på	ett	enkelt	vis,	
hokus	pokus	Jilijokus,	-	har	vi	trollat	fram	ett	gris!

Hokus	pokus,	Jilijokus,	om	en	lite	stund,	
hokus	pokus	Jilijokus,	-	har	vi	trollat	fram	en	hund!

Hokus	pokus,	Jilijokus,	vi	kan	trolla	bäst,	
hokus	pokus	Jilijokus,	-	nu	har	vi	trollat	fram	en	häst!

Ledord: Gestalta,	fantasi
Tips: Låt	barnen	berätta	om	sina	påhittade	trollspön,	hur	de	ser	ut	och	
vad	de	kan	göra	använd	dem	sedan	för	att	trolla	fram	djuren	i	ramsan.

Symboler, tolka, konstruktion, upplevelser, erfarenheter, gestalta och fantasi
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Sångböcker
Utöver det material vi hämtat från Förskollärarprogrammet på Uppsala Universitet år 2014-2017,  

har vi även använt material ur följande böcker:
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Samtliga	referenser	är	hämtade	ur	Läroplan	för	förskolan:	
Läroplan	för	förskolan	Lpfö	98.	[Ny,	rev.	uppl.]	(2016).	Stockholm:	Skolverket

Länk	till	läroplan
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”Genom	sång,	musik	och	rim	lär	sig	barnet	språket	
på	ett	roligt	och	lustfyllt	sätt.	Genom	drama	vågar	

barnen	agera	inför	varandra.”
(Förskolechef	Uppsala)

”Väldigt	lätt	att	navigera	sig	fram	
i	inspirationsboken	och	bra	med	
direktlänkar	till	melodierna”																					

(Musiker	Göteborg)

”Det	unika	med	er	bok	är	just	att	ni	har	med	vad	
läroplanen	säger	och	det	är	en	mycket	god	hjälp”																																																													

(Förskollärare	Göteborg)

”Inspirationsboken	inspirerar	mig	som	inte	är	förskollärare	
men	med	intresse	för	musik	och	drama,	att	jag	medvetandegörs	
om	hur	musik	och	drama	dessutom	kan	kopplas	till	läroplanen	

ser	jag	som	ett	stort	plus!”	
(Barnskötare	Uppsala)


