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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to investigate what Swedish singing games are and 

examine the change in their educational role throughout history. The question put 

forward in the work is – what are the functions of singing games today and how have 

they changed over time? The study aims to highlight the pedagogical implications of 

how singing games have been used, and how they are being used up to this date. 

Hence, the empirical part of the study brings up the issue how experienced pedagogues 

of singing games today look at the games from a music educational perspective. 

 

Four singing games teachers give their perspective on the games and talk about ideas 

and thoughts they have, and strategies they use. To answer the question of the essay 

these pedagogues' modern voices are reflected against the historical background in 

Sweden. The research method is qualitative and the empirical data consists of four 

interviews with these singing games teachers. The theoretical part analyzed in relation 

to this investigation consists of the history of ideas based on literature descriptions. 

 

The results of the study demonstrate that the functions of singing games both are 

altered and maintained. It shows that there are different ways to relate to the historical 

song material today and its historical functions. A new function is a reflective approach 

where the singing games form a base for discussions, a means to talk about the past, 

present, and values. The result points to several changes on how teachers today looks at 

the pedagogical potentials, related to children and the gender aspect; how gender issues 

are dealt with in this context. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: music education, singing games, musicology, gender 
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SAMMANFATTNING 
 

Syftet med denna studie är att undersöka vad svenska sånglekar innebär och belysa 

deras förändrade pedagogiska roll genom historien. 

Jag frågar mig hur sånglekarnas funktioner ser ut idag och hur de har förändrats över 

tid. Ett särskilt fokus läggs vid de pedagogiska konsekvenserna av hur man använder, 

och har använt, dem. En del i studien är att undersöka hur erfarna sånglekspedagoger 

idag ser på sånglekar utifrån ett musikpedagogiskt perspektiv. 

Fyra sånglekspedagoger ger sitt perspektiv på lekarna och berättar om tankar och 

strategier i utövandet. För att besvara frågan speglas pedagogernas moderna röster mot 

den historiska bakgrunden. Forskningsmetoden i arbetet är kvalitativ och det empiriska 

underlaget består av fyra djupintervjuer med sånglekspedagogerna.  Det teoretiska 

underlaget utgörs av idéhistoriska beskrivningar utifrån litteratur.   

Studiens resultat visar att sånglekarnas funktion både är förändrad och bibehållen. Den 

visar att det finns olika sätt att idag förhålla sig till det historiska materialet och dess 

historiska funktioner. En ny funktion är ett reflektivt förhållningssätt där sångleken blir 

ett diskussionsunderlag för att prata om historia, nutid och värderingar. Resultatet visar 

på ett flertal förändringar kring hur man idag ser på de pedagogiska potentialerna, 

förhåller sig till barn och hur man hanterar genusaspekten i samband med detta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: musikpedagogik, sånglekar, musikvetenskap, genus 
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1.0 BAKGRUND 

 

I de delkapitel som följer beskrivs olika aspekter som rör bakgrunden till denna 

uppsats. Här redovisas hur intresset för ämnesvalet har väckts och hur detta har lett 

fram till de frågeställningar som görs. 

 

 

 

1.1 Tack 

 

Först och främst vill jag tacka mina informanter utan vilka jag inte kunnat göra 

undersökningen. De har varit verkliga källor till inspiration med sin leklust och 

brinnande iver för sånglekar: Ninni Carr som också har varit min lärare på 

musikhögskolan, Susanne Lind, Ingrid Frykmo och Björn Ander-Andersson.  

Sedan vill jag tacka min handledare Tina Kullenberg som jag nu ser fram emot att 

träffa efter många långa samtal på telefon. Hon har varit ett oerhört stöd med sin 

entusiasm och kunskap. 

Jag vill också tacka Esbjörn Wettermark och Julia Westberg för avgörande hjälp i 

startgroparna av mitt arbete. Bert Persson som har gett mig lästips som jag har haft stor 

glädje av och Lars Farago som tipsat om informanter. Tack också till Gunilla Feinberg 

för inspiration och lästips som gör att man vill utveckla arkivråttan inom sig. 

Tack Mika Forsling för gott kamratskap i skrivandet. 

Tack Kalle Elmqvist för bollandet med idéer och tankegångar. 

 

 

 

1.2 Inledning 

 

Jag har alltid uppskattat när musik och rörelse hänger ihop. Det är väl en av 

anledningarna till att jag älskar just folkmusik, för att sambandet där är så tydligt. För 

att sammanhang där jag spelat eller dansat till folkmusik har varit lustfyllda.  

Jag har ofta skrattat mycket på sånglekslektioner med mina medstudenter under Ninni 

Carrs vägledning eller när vi lekt i andra sammanhang. Samtidigt har jag upplevt att det 

finns något problematiskt med lekarna och också ibland i folkmusiken vilket delvis 
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hänger ihop med texterna. Det känns till exempel inte aktuellt med jungfrur och 

ungersvennar. I den änden började jag mitt sökande efter uppsatsämne och jag är glad 

att jag hamnade här då jag tycker att arbetet har varit väldigt inspirerande.   

 

Mina frågeställningar grundar sig i funderingar kring tradition, aktualitet och 

drivkrafter. Själv älskar jag att leka olika sorters lekar i olika sammanhang. Alla 

möjliga olika lekar där man springer och gömmer sig eller smyger eller då man mer 

stillsamt sitter och samtalar i sällskapslekar. Ibland möts det med skepsis. Sånglekarna 

är både underbara och konstiga. Det finns också ett motstånd mot dem som säkert har 

med deras historia och hur de använts att göra men också rätt och slätt med deras 

innehåll. 

 

Jag har valt att ha en idéhistorisk ingång på mitt arbete vilket har gett mig möjlighet att 

fördjupa mig i sånglekens historia och olika tankar kring den. Eftersom mina 

frågeställningar rör förändringen över tid är ett idéhistoriskt perspektiv att föredra. Den 

historiska bakgrunden har varit avgörande för att kunna förstå det insamlade 

datamaterialet till fullo. 

 

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Svenska sånglekar bär på ett kulturarv från förr. Man kan anta att de idag fyller en 

annan funktion än vad de en gång gjorde, i tider där de var en naturlig del av en livsstil; 

en funktionell kulturell aktivitet. Syftet med denna undersökning har växt fram ur detta 

antagande. Jag har velat titta djupare på vilka funktioner dessa musikaliska lekar kan 

menas ha idag och på så vis få en djupare förståelse för sånglekarnas roll i vår samtid. 

 

Mina frågeställningar handlar om svenska sånglekars funktioner och betydelser genom 

olika tider: Hur har deras funktioner förändrats över tid och rum? På vilka grunder 

anser sånglekspedagoger att de är användbara än idag och hur resonerar de kring 

pedagogiska för- och nackdelar? 
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2.0 TEORI 

 

I detta kapitel redogörs för några historiska infallsvinklar på traditioner och 

föreställningar om sånglekar. Detta bidrar till den idéhistoriska ram som arbetet 

har. Denna presenterade litteratur kommer längre fram i uppsatsen (se kapitel 5) att 

belysas i relation till några aktiva sånglekspedagogers reflektioner om sånglekarnas 

funktioner nu och då. Idéhistoria blir därför den teoretiska ansats som denna uppsats 

vilar på medan de intervjuade pedagogerna bidrar med mitt empiriska material. 

 

 

 

2.1.1 Vad är en sånglek?  

 

Det är svårt att ge en enkel definition av vad sånglekar är. I nationalencyklopedin från 

1995 beskrivs sånglek som; ”folklig lek som kännetecknas av att man utför det som 

sången handlar om, till exempel: ”så räcker jag dig min hand kära vän…”. Oftast 

dansas de i öppen eller sluten ring. Sånglekar kan indelas på flera sätt, bland annat i 

härmningslekar som ”Räven raskar över isen”, och friarlekar, som ”Sju vackra flickor” 

och ”Jungfrun går i dansen”. Många av lekarna är gamla; sålunda ingår en beskrivning 

av ”Räven raskar över isen” i Olof Rudbecks ”Atlantica” (1679-1702). År 1895 

startades lekkurser vid slöjdseminariet på Nääs, vilket medförde att sånglekarna togs 

upp i skolorna. Idag dansas sånglekar huvudsakligen av barn vid jul- och 

midsommarfester” (Nationalencyklopedin, 1995). Bert Persson gör en vidare definition 

i hans historiska artikel ”Sånglekar – till nytta eller nöje?”: ”lek eller dans som man 

själv sjunger till och där texten berättar vad man ska göra”(Persson, 2004, s.173). 

 

Om man blickar längre tillbaka i gamla uppteckningar av sånglekar så märker man att 

inte heller tidigare var det lätt med terminologin. Det har förekommit många olika 

varianter på det som idag vanligen kallas för sånglek. ”Jullekar” eller bara ”lek” 

användes på 1600- och 1700-talen. ”Danslekar” och ”folklekar” är andra benämningar, 

och även ”pantlekar”, ”folkvisedanser” och ”lekevisor” har förekommit (Dencker, 

1960). Nils Dencker som var den främste forskaren på sånglekar och som 

sammanställde den stora sångleksregistranten med 332 upptecknade sånglekar använde 

enbart begreppet sånglek i sitt arbete, (Dencker, 1955). Han sätter sångleken som ram 
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och däri ryms både pantlekar och friarlekar. Dencker diskuterar vilken term som är den 

riktiga och vilka som tidigare använts. Han menar att sånglek är den enda som ”kan 

sägas vara entydig och adekvat”. (Dencker, Nils, 1960). I ”Räven Raskar ” (Danielson 

& Ramsten, 1998, s. 20) refererar författarna till Denckers val. De lyfter också fram att 

förbistringen kring begrepp ”nog kan tillskrivas försök att särskilja olika kategorier av 

sånglekar. De tar ställning för termen sånglekar som den mest gångbara; ”den tycks 

vara tämligen allmänt accepterad numera och är i alla händelser den mest använda” och 

menar att eftersom ”Nils Dencker tog ställning för denna term kan man räkna den som 

accepterad, åtminstone bland fackfolk” (Danielson & Ramsten, 1998). Men de nämner 

också att ”folklek” fortfarande verkar vara en vanlig benämning inom 

nykterhetsrörelsen, där sånglekarna haft en viktig ställning långt in på 1900-talet. 

Sångleksamlingarna från Nääs kom ut i början av 1900-talet och fick stort genomslag 

som pedagogiskt hjälpmedel. De har säkerligen också gjort sitt för att sprida begreppet 

sånglek. Begreppet inbegriper alltså lekar av en stor bredd. Från de äldsta med hundra 

eller flera hundra års historia till de yngsta som är nyskrivna. Äldre texter har ofta 

lyriska och stämningsskapande inslag medan nyare texter oftare är mer direkta och 

okomplicerade, som en anpassning till att målgruppen blivit yngre. Även melodi och 

leksätt är svårt att uttala sig generellt om. När det gäller leksätt är det en tydlig skillnad 

mellan före och efter Nääspedagogernas inflytande. Innan var formen väldigt likartad, 

oftast en ring med en person i mitten som vid bestämt tillfälle i texten valde ”maka” 

eller ”make”. I och med den pedagogiska tanken på Nääs utvecklade man formen till 

att bli mycket mer komplicerad och varierad. Man gav detaljrika beskrivningar av 

utförande och leken blev beroende av en lekledare. Jag går närmre in på dessa 

förändringar i ett särskilt kapitel. 

Vilka de yngsta lekarna är blir en svårare definitionsfråga. Om man tittar i materialet i 

kanske en av de mest spridda sångleksböckerna idag; ”Tjuderuttan, sa räven” (1999) 

och dess uppföljare ”Sikelej, sa kamelen” (2008) som var ett försök att samla sånglekar 

från hela världen, visar det sig vara sånglekar i en bred betydelse. Där finns både äldre 

sånglekar och sånglekar från 1900-talets Nääs-tradition och nyskrivna översättningar 

från andra språk. De har dock undertiteln ”sång- och danslekar” utan att ge någon 

förklaring eller benämning inne i boken. Deras vida definition är talande för 

sånglekspedagoger idag. Mina informanter har antingen varit inblandade i tillkomsten 

av böckerna eller använder sig av dem i sitt arbete. 
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2.1.2 Historisk bakgrund 

 

Den äldsta kända sångleken, Bro bro breja, omtalas första gången i Sverige redan 

under första hälften av 1600-talet (Danielson & Ramsten, 1998) men omnämns ännu 

tidigare, år 1328, i en florentinsk notbok (Tillhagen & Dencker, 1959, s. 261). Det är en 

lek som inte associeras med jul eller midsommar, utan verkar ha levt sitt eget liv och på 

något sätt tagit sig ända fram till skolgårdar idag. 

 

Traditionen att dansa sånglekar på midsommar och jul är också gammal. Det finns 

uppteckningar som visar att det dansades mycket under 1700-talet. 1746 påtalar 

kronolänsmannen i Vemmenhögs härad i Skåne att ungdomarna i tre byar ”St Johannis 

afton uppreste majstänger samt däromkring hela natten sprungo och dansade” 

(Bringéus, Årets festeseder, ur Danielson & Ramsten, 1998, s.11). Det kom även flera 

förbud mot majstänger för att förhindra dessa ”oseder”.  

 

I Folklivet i Skytts Härad (1847) beskriver prästen och folklivsforskaren Nils Lovén 

(Nicolovius) sina minnen från sin barndom i början av 1800-talet. Livet i den skånska 

byn, innan enskiftet infördes med alla förändringar som det innebar. Han berättar däri 

också om julen och dess jullekar.  

 
På aftonen annandag jul börjades i byarna de så kallade ”julstugorna”, en art abonnerade baler, vilka 

fortsattes alla heligdagar och stundom även någon annan dag till kyndelsmässodagen, då de upphörde. 

Varje bondgård upplät då en gång sin sommarstuga till de ungas julnöje, där de, fastän stugan ej kunde 

eldas, höllo sig varma med dansar och lekar och öl. […] den börjades gemenligen så, att karlar och 

fruntimmer slöto en så stor ring, som rummet kunde rymma, och vaggande fram i en sakta svängning 

sjöngo de, ackompanjerade av fiolen, denna sång: 

 Nu ä vi alla komna hit för att leka; 

 Ho ä den som sådant kan förneka? 

 Tralalala… 

 

 Sist jag låg i farmors säng och Tuve låg vid väggen; 

 Icke får du kyssa mej förrn du får putsat opp skägget. 

Tralalala… ( Nicolovius, 1924) 

 

Sedan fortsatte kvällen med polskedans och sånglekar och även andra lekar. Lovén 

antecknar flera av lekarna han minns och ger också beskrivningar till hur dom lektes 
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varav åtminstone Viljen i veta och viljen i förstå fortfarande sjungs idag (Nicolovius, 

1924). 

 

Många av texterna har varit spridda till stora delar av landet med variationer, men 

melodier har varit olika över tid och plats precis som sättet har skiljt sig starkt från en 

by till en annan och förändrats mycket över tid. Man kan dock se större mönster i 

förändringarna. Ett exempel är att många av lekar där man lämnar pant verkar ha varit 

vanliga under 1700- och 1800-talet. Men det försvann helt vid sekelskiftet 1900. 

(Danielson & Ramsten, 1998, s. 14). Pantlekar gick ut på att en person fick genomföra 

något som dom andra hittade på för att få tillbaka panten. Det kunde kanske vara en 

kyss eller att berätta något eller vad som föll dom in, kanske lite som dagens Sanning 

eller konsekvens. En pantlek var ”tjuv och tjuv det ska du heta”. I ”Räven Raskar 

”berättar Anders Andersson om hur det gick till i hans ungdom: 
 

Ungdomen gav sej ihop om lördags- och söndagskvälla och hade lekestover. Där som det var speleman 

med, var det till att dansa det mesta, men så var det ju andra lekar med. ’Tjuvaleken’ gjorde de mycket 

förr.” 

 

Ringlekar gjorde de mest ute på backarna, för det var inte plats till det inomhus. Det var på sommaren 

ungdomen samlades och dansade borta på gräsbackarna. Då gjorde de både ”tjuvaleken” och 

”änkeleken” och ”kappa ske i hålet”. (Danielson & Ramsten, 1998 s. 16.) 

 

Det som finns berättat eller nedtecknat vittnar om att sånglekar var något som 

ungdomen och unga vuxna underhöll sig med. Men det finns också skildringar som 

säger att man lekte ihop, unga och gamla: ”Vi lekte som barn och vi lekte som vuxna[--

-] Det var som att alla människor ville leka” (Danielsson & Ramsten, 1998, s. 17). 

 

Mot slutet av 1800-talet skedde en förändring och det blev mindre och mindre sånglek 

till fördel för dans till spelmän, ibland även kvinnliga sådana som exempelvis Mäster-

Åhs Johanna från Karlanda socken i Västra Värmland, född 1849 (Larsson, 2000). 

Lekarna tog man till när det inte fanns en spelman eller när denne behövde paus. Nya 

danser blev populära och konkurrerade ut sånglekarna.  
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2.1.3 Från vuxna till barn till vuxna igen? 

 

Sånglekarna har genomgått många omvandlingar, både i musiken, i texterna och i 

leksätt. En av de större förändringar som inträffade i början av 1900-talet och som 

fortfarande håller i sig var att deltagarna gick från att vara främst unga vuxna och också 

generationsöverskridande till att idag vara främst barn med en vuxen lekledare. Den 

processen hänger ihop med att sånglekarna gick från att vara en del av kulturen till att 

bli institutionaliserade. Det var en process som började under 1800-talet med många 

olika utgåvor av sånglekar för barn. Flera utgåvor kom också med 

pianoackompanjemang. Denna process accelererade i och med slöjdkurserna på Nääs 

där man utvecklade en pedagogik som blev vida känd och fick deltagare från många 

olika håll i världen. Med de nya idéerna om barn och uppfostran som diskuterades 

kring sekelskiftet 1900 och de nationalromantiska tankar som florerade och som bidrog 

till insamlandet av folkmusik, blev sånglekarna ett perfekt redskap. Pedagogerna tyckte 

att det kunde vara bra att inte bara slöjda utan också sjunga och leka och efterhand 

startade man lekkurser som riktade sig främst till lärare. På det sättet spreds sånglekar 

ut till skolorna. Det började i en vilja att bevara, ett som man befarade utdöende 

kulturarv, och utvecklades med inställningen att lek som pedagogik är bra. Man såg 

också nationella värden i lekarna och talade om den ”äkta och friska svenskhet” som 

uttrycktes i sånglekarna (Hellgren, 1915). ”Mer och mer ha också ögonen öppnats för 

de nationella och etiska värden, som ligga gömda i dem och göra dem till ett viktigt 

uppfostringsmedel” skriver Rurik Holm i förordet till andra upplagan av Sånglekar från 

Nääs (Hellgren, 1915). Under åren tillkom andra syften med utövandet så som att öva 

motoriska färdigheter, gymnastiska övningar, hålla takt och följa en ledare. Man 

förändrade lekarna från att ha en enkel form till att bli väldigt komplicerade med många 

olika turer. Tidigare kunde en lekbeskrivning vara: Ringdans. En yngling går i ringen. 

Här tar han en flicka in i ringen (Nicolovius, 1924). När man tittar i Nääsböckerna kan 

endast lekbeskrivningen uppta dryga sidan (Hellgren, 1915, s. 42). 

Improvisationsmomenten i dansen försvann och leken blev väldigt beroende av en 

ledare. Detta ledde till att många som dansade sånglekar i skolorna har mer negativa 

referenser till sånglekar än positiva. Det skrevs också mycket nytt material, däribland 

kanske den numera mest spridda sångleken – Små grodorna (Danielson & Ramsten, 

1998) men också Blåsippor och Kantareller (Mallander, 1938). Bert Persson berättar i 

sin artikel Sånglekar – till nytta eller nöje? om hur han ofta mött äldre människor som 
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varit med om dessa lekar i skolan, särskilt lekarna ur den tredje Nääsutgåvan av Inez 

Mallander, och det har sällan varit med någon större glädje (Persson, 2004).  

 

Under 70-talet när folkmusikvågen öppnade mångas ögon för musiken så vaknade även 

ett nytt intresse för sånglekarna. Man upptäckte att det fanns ett oerhört stort material 

med vackra sånger och mycket plats för improvisation och lust. Det inleddes ett 

förnyelsearbete med tankar kring lek där man försökte hitta tillbaka till det lustfyllda 

som man tänkte att lekarna hade innan Nääs. Man upptäckte att lekarna inte 

ursprungligen använts av barn och försökte återföra dem till att användas av ungdomar 

och även av vuxna (Farago, 1999). 

 

 

 

2.2 Sånglekarnas funktion förr  

 

Sångleken har alltså både använts för sitt underhållningsvärde och senare som ett 

pedagogiskt verktyg för att ”tjäna uppfostrande syften” (Hellgren, 1905). Dessa två 

huvuddrag är en förenkling av historien men ändå tydliga i sånglekens bakgrund. 

Sångleken utvecklades i en kontext där människor levde nära varandra och de utgjorde 

ett avbrott i vardagens arbetande tillsammans. När samhället förändrades och nya 

trender gjorde intåg minskade lekandet för att sedan återupptas av institutioner och blev 

pedagogiska redskap i uppfostrande syften. När man började med sånglekarna på 

slöjdskolan i Nääs fanns det också radikala tankar om undervisningsmetoder och 

lekteorier (Persson, 2004). Men tankarna verkar inte riktigt ha slagit igenom och 

moralisk uppfostran blev det dominerande målet. Man talar om ”uppfostrans heliga 

sak” (Hellgren, 1905). Detta leder till stora förändringar både i utförande och 

textinnehåll. Man uteslöt helt enkelt lekar som inte levde upp till idealen och gjorde en 

grundlig ”sofring” i texterna på de lekar man använde. I samma anda skrevs också 

mycket nytt material (Hellgren, 1905). Det viktigaste var den moraliska och fysiska 

fostran och inte lusten. Leken blev snarare ett sätt att hålla ordning på barn, man tog till 

exempel bort lekar som kunde bli för vilda  (Persson, 2004). När lekarna var i sin 

ursprungliga tradition var de inte barnlekar utan nöjen och tidsfördriv för ungdomar 

och vuxna. Denna viktiga funktion fyllde de under en lång period och det som gjorde 

dem så populära var kanske också att de var så enkla. Det krävdes inga danskunskaper 
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för att delta eftersom stegen inte var viktiga. Många skildringar berättar att både 

gammal och ung deltog. Från Småland sägs exempelvis: ”Ofta deltogo äldre personer i 

dansen. Man var ej så noga med stegen. Även den okunnige kunde få lov att vara med, 

blott han var rörlig i benen.” (Nordiska Museet, Persson, 2004). 

 

Det finns skildringar som visar att sången ibland ackompanjerades av ett instrument 

men det var ingen nödvändighet och oftast gjorde man musiken själv. Om det fanns 

några som kunde sjunga och komma ihåg texter så kunde man leka. Det fanns också 

utrymme för skämt och att driva med varandra. Dessa skämt var inte alltid snälla, 

precis som lekens lag antyder –”den som sig i leken ger skall han leken 

tåla”(Dansmuseet, Persson, 2004). Dessa skämt var möjliga eftersom lekarna innehöll 

mycket improvisation, både rörelse- och textimprovisation.  

 

 

 

2.3 Sånglekar som berättande 

 

I lekarna berättas till exempel historier om vardagens arbete som i den fortfarande 

populära Viljen i veta och viljen i förstå, där man med rörelserna bland annat härmar 

hur bonden sådde. De handlar om lycklig och olycklig kärlek, om otrohet och trohet, 

om glädje och sorg. Där finns inslag av folklig visdiktning av många och högst olika 

slag. Det finns spår av medeltida ballader i en del lyriska kärleksvisor och populära 

polsktrallar. De har blivit en blandning av det som man hade tidigare och det som var 

populärt för tillfället. Eftersom deras historia är lång avspeglar sångleksmaterialet i sin 

helhet olika tidsskikt och stilar (Danielsson & Ramsten, 1998).  

Många av lekarna är dramatiskt uppbyggda och tar upp olika teman eller är historier i 

sig själva och skapar olika stämningar. Som t.ex. den välbekanta Domaredansen som 

ger en allvarlig atmosfär eller Karusellen som är mer fartfylld. Ofta innehåller de en 

dramatisk berättelse och har en poetisk form och rytm.  

 Det växte en lind uppå vår faders gård, 

 Som grönskade så vackert både sommar och vår. 
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 Och hade jag en båge, och had´ jag mig en pil, 

 Så skull´ jag skjuta foglar, om det kosta mitt lif! 

 

 Och jungfrun hon sköt, hon sköt ej bättre till, 

 Än pilen han fastna i ungersvens lif. 

 

 Och ungersven han dånade, han dåna´ner till jord: 

 ”Gud nådaste mig arma, hur illa jag nu gjort!” 

 

 Och andra vackra flickor, få dricka mjöd och vin, 

 Men jag får sitta och sörja allrakärestan min! 

 

 Ungersven stod upp, hon blef af hjertat glad, 

 För det att hon fått sin käresta i dag. 

 

 Nog går det an att lefva, så länge vi är två, 

 Men annat kommer efter, när vaggan  börjar gå! 

 

 Och vaggan hon knekar, och lilla barnet gråt, 

 Gud nåde oss alla för sådan olåt.  (Arwidsson,  1842) 

 

Eller denna variant på ”Nu är det jul igen” som är något råare än den vi sjunger idag: 

 
 Nu är det jul igen 

 Och du är lika ful 

 Och ingen fästman har du heller! 

 Och smörj har du fått, 

 Och det gjorde dig gott, 

 Och mera skall du få till kväller.  

(Danielson & Ramsten, 1998) 

 

 

2.4 Sammanparningslekar och friarlekar  

 

Den största delen, åtminstone av de bevarade lekarna, hör till gruppen friarlekar och 

sammanparningslekar (Danielson & Ramsten, 1998). Det är lekar där man får chansen 

att välja någon att bjuda upp till omdans, t.ex. Flickan hon går i ringen, Skära havre, 

Uppå Källarbacken. Ofta handlar texten om kärlek, giftermål eller bara om att ”sova 
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hos” någon. Att välja någon man tycker om som här i en lek berättad av Nils Lovén i 

Skåne: 
 … 

 Jag är ju aldrig så bedrövad. 

 Jag kan ju en gång bliva glad, 

 Och får jag dansa med den mig lyster, 

 Det faller mig så väl i lag. 

 

 Lustigt dansa och lustigt sjunga 

 Hela denna långa natt, 

 Tills i morgon det bliver dager, 

 Då får pipan ett annat ljud.  

Eller: 

Tag, tag den rara, 

Och lät nu alla andra fara! 

Och nu tager jag min lilla vän, 

Och se´n så resa vi till Skara. 

 

Och prästen där skall dem viga ihop, 

Och klockaren skall säga: -amen. 

Och kyrkostöten skall ge ett rop: 

-Nu ä´de komna tillsamman. 

(Nicolovius, 1924) 

 

Detta var kanske en av sånglekens viktigaste sociala funktioner. Att genom dansen 

kunna visa sina känslor för någon och få erfara om känslorna var besvarade. I en 

uppteckning från Södermanland beskrivs att man på en stund i leken kunde få mer 

kunskap om den söktas känslor än på lång tid i vardagen. 

 
Detta är en starkt moraliskt dragande och sympatiserande lek könen emellan, och genom de vexlande 

rörelserna så hafva de tillfälle att närma sig eller undfly hvarandra och kunna de som äga en skarpare 

omdömesfömåga ärfara mera uti en lek än på längre tid uti det praktiska hvardaglifvet, om man vill 

nämligen mer kärlig dragning och förening. 

(Dansmuseet, Persson, 2004) 

 

Denna funktion blev viktig eftersom umgänget mellan könen annars var reglerat och 

bevakat av de övriga i samhället. I lekarna hade alla möjlighet att bjuda upp och på det 

sättet visa sina känslor. Ofta inkluderade lekarna både kramar och kyssar (Persson, 
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2004). Idag kan man tycka att det är ett tjatigt tema när man läser i sånglekssamlingar 

men man får inte glömma att det här alltid har varit ett av dansens teman genom 

tiderna. Det här var fredagsdansen och lördagsnöjet. Idag dansar vi inte längre 

tillsammans med våra släktingar och över generationerna i någon större utsträckning 

men möjligheten till flört och möten är nog fortfarande för många en av de viktiga 

funktionerna när man går ut och dansar. I och med institutionaliseringen av lekarna 

averotiserades leken och texterna anpassades till barn. Det som varit ”sova hos” 

ändrades till ”drömt om” och en del lekar försvann helt från repertoaren (Danielson & 

Ramsten, 1998). 

 

 

 

3.0 DESIGN OCH METOD 

 

I detta kapitel beskriver jag hur studien är utformad och vilka olika överväganden som 

har gjorts i samband med detta. Här redogörs för mitt empiriska material och de 

metoder som har använts i syfte att skapa det underlag som behövs för att uppsatsens 

frågeställningar kan besvaras. Eftersom metoder inte är något som är oberoende av ett 

djupare synsätt kring forskning och teori, förs också metodologiska diskussioner som 

handlar om mitt sätt att förhålla mig till metod. 

 

 

 

3.1 Design 

 

Undersökningen bygger på fyra kvalitativa intervjuer. Det är detaljrika berättelser av 

fyra personer som arbetar, och i ett fall arbetat, med sånglekar i olika sammanhang. 

Framförallt med barn men även med vuxna och ungdomar. De har alla lång erfarenhet 

och är mycket engagerade pedagoger. Det empiriska material som studien behandlar 

genererades genom att informanterna berättade relativt fritt utifrån mina tematiska 

frågor. Intervjuerna genomfördes över Skype med videosamtal och varje intervjutillfälle 

varade ungefär 30 minuter. Jag dokumenterade samtalen med hjälp av Call Recorder 

Demo. Därefter har jag transkriberat intervjuerna, tolkat dem och bearbetat dem 
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analytiskt i tre olika steg. Slutligen kan sägas att jag i denna studie låter deras moderna 

röster speglas mot den historiska bakgrunden om sånglekars betydelse. 

  

 

 

3.2 Urval 

 

Jag ville ha fylliga beskrivningar och göra djupstudier för att förstå motivationen och 

tankarna som driver några sånglekspedagoger i deras arbete. Därför har jag gjort ett 

strategiskt urval när jag valde mina informanter. Jag ville att mina informanter skulle 

vara personer som använder sig av sånglekar i sitt arbete och har lång erfarenhet av 

detta. Jag kontaktade de jag känner till och fick vidare tips på andra. Jag valde inte dem 

som jag inte ansåg uppfyllde dessa kriterier. Jag använde mig också av 

sångleksnätverket som skapades i samband med sångleksträffen som blev upptakten till 

”Tjuderuttan, sa räven” (Farago,1999). Genom deras hemsidan hittade jag personer att 

kontakta. Jag har också fått tips och hjälp i mitt sökande både av Bert Persson och Lars 

Farago.  

 

 

 

3.3 Informanterna 

 

I denna studie följdes vetenskapsrådets fyra huvudkrav för forskningsetiska principer i 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2009). 

Informanterna i studien var vid intervjutillfället medvetna om att deras svar skulle ligga 

till grund för mitt fortsatta arbete och att samtalen spelades in. Efter avslutad intervju 

erbjöds intervjupersonerna anonymitet men ingen valde att vara anonym. Trots det har 

jag valt att hålla intervjupersonerna anonyma i arbetet för att inte flytta fokus till 

informanternas personligheter och för att min tolkning inte ska styras av principen att 

skydda intervjupersonernas intresse. Detta beslut är inte enbart positivt eftersom det 

hade varit önskvärt att kunna presentera intervjupersonerna och deras arbete som 

förebilder. 
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Till grund för examensarbetet ligger intervjuerna med fyra sånglekspedagoger. De har 

olika bakgrund men gemensamt för alla är intresset för folkmusik och dans och alla 

arbetar eller har arbetat som musikpedagoger och musiker. Alla utom Göran är aktiva 

med sånglekar idag, för Göran är det endast en dag om året som han fortfarande dansar 

sånglekar, på midsommar. Här kommer jag att presentera intervjupersonerna lite 

närmare men med deras fingerade namn.  

 

Annelis är 48 år. Hon har vuxit upp med sånglekarna i sin egen släkttradition. Där hade 

de varje år stora släktsamlingar vid midsommar, jul och födelsedagar. Det är en 

tradition hon fortsatt med och hon säger att hon använder sånglekar så ofta hon kan. I 

20 års tid har hon och hennes man arrangerat ett 5-veckors projekt då de dansar och 

sjunger med barn mellan 5 och 11 år. Hon var med och bildade sångleksnätverket som 

ledde till att boken ”Tjuderuttan, sa räven”(Farago, 1999) skrevs. Hon är också lärare i 

folkmusikdidaktik på musikhögskolan i Malmö. 

 
Carina använde sig först av sånglekar när hon jobbade med barnsim under 

gymnasietiden. Hon spelade folkmusik på Malungs folkhögskola och fortsatte sedan på 

musikhandledarutbildning där de använde mycket sånglekar. Hon har producerat och 

framfört barnföreställningar över hela landet i 15 år med sångleksprogram för barn i 

olika åldrar. Hon har många år arbetat på Etno-lägret för ungdomar. Vidare gör hon 

också bland annat fortbildningar för förskolepersonal. 

 

Eva har dansat midsommarlekar sedan hon var liten och varit med i folkdanslagets 

barnlag. Sedan blev hon ungdomsledare och fortsatte att använda sånglekar. Efter det 

hon utbildade hon sig vidare inom folkdans på olika sätt bland annat på 

Danshögskolans folkdansutbildning. Hon är nu 50 år och har arbetat både som 

folkdanspedagog på Väddö folkhögskola, och jobbar sedan 2004 på Eric Sahlströms 

institutet. Hon har ett stort kulturhistoriskt intresse och arbetar därför på Skansen under 

jul och sommarsäsong. 

 

Göran är uppvuxen inom folkdanslagrörelsen och var barn- och ungdomsledare för 

folkdanslag I Stockholm. På det sättet kom han i kontakt med sånglekarna första 

gången. På 70-talet började han arbeta med sånglekar på förskolor. Han gick på den 
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första folkdanspedagogutbildningen som kom till stånd i Sverige 1978 på Tollarö 

folkhögskola. Efter det jobbade han på stadsmuseet med utställningen barn i stan där 

han använde sånglekar. I samarbete med Lena Högberg skrev han sedan boken Lekar 

för livet, sånglekar, fingerlekar, ramsor och rim som kom ut 1980. 1984 gjorde han 

barntvprogrammet den gyllengula fågeln. Fram till mitten av 90-talet jobbade Göran på 

olika sätt som frilansare med sånglekar. 

 

 

 

3.4 Intervju som metod – kvalitativ forskning 

 

Utifrån de frågeställningar jag presentera har jag, i min undersökning, varit mer 

intresserad av att gå på djupet snarare än att göra en kvantitativ undersökning. Eftersom 

jag undrade hur man kan tänka kring frågeställningarna och vilka strategier som 

pedagogerna har arbetat fram så ville jag att de skulle få möjlighet att prata fritt kring 

frågorna. Jag har inte varit ute efter att kvantitativt undersöka hur många som använder 

ett visst material eller dylikt utan jag har strävat efter att få ett så rikt underlag som 

möjligt vad det gäller detaljer. Därför har jag valt att använda mig av en kvalitativ 

forskningsintervju. Det innebär också att jag inte har eftersträvat att intervjua ett större 

antal personer utan istället valt att fokusera på några få personers delgivna erfarenheter.  

 

Till detta bör också sägas att jag inte strävat efter representativitet. Därför har jag inte 

försökt göra anspråk på att mina informanters tolkningar oproblematiskt kan 

generaliseras till att gälla även andra sångpedagoger. Min validitet består istället av att 

granska den interna konsistensen; den analytiska logik som kan spåras i den enskildes 

berättelse och sedan relateras till historisk litteratur. Vidare lyfter Kvale (1997) frågan 

om kommunikativ validitet som rör den dialogiska validiteten i en intervjusituation. 

Synen på sanning förskjuts härigenom till ett synsätt som innebär att det inte finns 

någon färdig och fix sanning utanför de individer som producerar den tillsammans med 

forskaren i en dialog. Denna sker därtill i en lokal kontext och kan därför menas vara 

en situerad sanning (en sanning som konstrueras i en specifik situation, med specifika 

deltagare). Detta är en validitetsform som har blivit alltmer accepterad i den kvalitativa 

forskningen, menar han. Vad som är en valid observation avgörs härigenom av den 

argumentering som sker mellan deltagarna i en diskurs, enligt honom. Han föreslår att 
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man som intervjuare inte alltid ska göra sig osynlig och neutral i mötet med den som 

intervjuas utan, tvärtom, våga utmana den som intervjuas genom kreativa frågor som 

kan ställa saker på sin spets. Denna kritiska ansats har jag tillämpat inte minst i mitt sätt 

att resonera om genusfrågor med dem. Jag har inte där nöjt mig med ”enkla svar”. 

Istället gick jag ofta vidare med följdfrågor som skulle utmana deras perspektiv och 

kunna generera argument som låg till grund för en mer kritisk analys av deras förståelse 

kring olika aspekter av sånglekandet. Detta sätt att närma sig sina informanter är också 

i linje med det kritiskt reflekterande perspektiv som förespråkas av Alvesson & Deetz 

(2000) och Alvesson & Sköldberg (1994). Den sistnämnda referensen visar också att 

detta inte behöver stå i motsättning till den hermeneutiska ansats som också görs. 

Reflexivitet (reflekterande) i olika former menas vara något som gynnar tolkandet, inte 

motsatsen. Att jag har vågat diskutera om känsliga saker med mina informanter innebär 

inte att jag kört över dem i den meningen att jag vantolkat dem eller inte respekterat 

deras föreställningar. Min ambition har varit att ge dem kommunikativa utmaningar 

som sätter igång deras reflekterande, i hopp om att de uttrycker dessa till mig så att jag 

skulle kunna få ett fylligare intervjumaterial att arbeta med. 

 

Ibland har samtalet tagit oväntade vändingar och en samtalstråd har lett till följdfrågor. 

Därför har de fått lite olika frågor och den ena intervjun är inte den andra lik utan 

speglar det som informantens funderingar kretsar kring. Jag har inte varit ute efter att 

göra en heltäckande undersökning kring sånglekspedagogers arbete idag utan jag vill få 

en inblick i några pedagogers funderingar och strategier. Eftersom alla informanter har 

lång erfarenhet och mycket kunskap om sånglekar kände jag att det är väldigt värdefullt 

att gå på djupet och få ta del av deras tankar. De var en viktig nyckel till de 

frågeställningar som presenterats i denna uppsats. Att frågeställningarna har en uttalad 

kvalitativ karaktär är också uppenbart (se kapitel 1.3). 

 

 

 

3.5 Analys 

 

Jag började med att lyssna på intervjuerna och skriva ner det som jag spontant upplevde 

som mest intressant. Det materialet kallade jag trådar och blev till hjälp senare. Jag 

fortsatte med att transkribera hela intervjuerna vilket hjälpte mig att ”lära känna” 



 21 

informanterna. På det sättet fick jag bra grepp om informationen. Jag hade svårt att 

begränsa mig i mina resultat eftersom jag tycker att så gott som allt som sades var 

mycket intressant. Men därför har det också hela tiden varit väldigt roligt att jobba med 

resultaten. Jag har i det sista analysskedet kategoriserat det som framkommit efter vilka 

ämnen som togs upp snarare än efter min intervjuguide. Analytiska kriterier har därför 

legat till grund för de kategoriseringar som jag har gjort. Analysen har skett i fyra led. I 

det andra sammanställde jag informanternas svar efter mina tematiska frågor, t.ex. 

positivt och negativt/svårt med sånglekar. Utifrån det materialet så skapade jag de 

analytiska kategoriseringarna i mitt nästa led. Jag gjorde också jämförelser med min 

första analys som betecknades trådar (se ovan). Sedan har jag utifrån dessa teman tagit 

analysen vidare ännu ett steg. Där sattes diskussionsanalysen i relation till min 

idéhistoriska teori och på så vis har jag har satt datamaterialet i en större kontext. 

Genom den senare kunde sånglekarnas förändring över tid och rum belysas och 

analyseras. 

 

Eftersom jag också har analyserat litteratur om sånglekar så är det relevant att ta upp 

det hermeneutiska förhållningssättet här. Jag har använt mig av ett hermeneutiskt sätt 

att närma mig min litteratur och de historiska källor som valts ut. Texterna har också 

valts ut utifrån mina frågeställningar i denna studie. Man kan mena att jag haft en 

hermeneutisk ansats i mitt sätt att bearbeta litteraturen. Då jag inte kan bortse från min 

förförståelse när jag letar efter, och tolkar texter om musik och musikpedagogik, är det 

relevant at synliggöra detta för läsaren. I hermaneutiken ser man till förförståelsens roll 

i forskarrollen (Ödman 2005). Jag har säkerligen valt material som jag ansett vara 

viktigt utifrån mina egna erfarenheter och synsätt. Ödman menar också att ett 

hermeneutiskt synsätt innebär att man verkligen också försöker låta andra människors 

verkligheter och tolkningar få komma till uttryck. Inom detta perspektiv är människors 

berättelser både genom texter och löst strukturerade intervjuer viktiga att som forskare 

lyfta fram. Men att låta andra människor och texter komma till uttryck innebär inte att 

man som forskare måste bli till ett neutralt objekt. Man får lov att undersöka 

verkligheten utifrån en egen subjektiv förståelse, med ett hermeneutiskt sätt att se. Han 

hävdar till och med här att det är ofrånkomligt att inte se på det man undersöker genom 

sin egen förståelse istället för bortom den. 
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Patel och Davidsson (2003) menar att hermeneutiken som allmänt humanistiskt 

vetenskapssynsätt ”har fått stå för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem och en 

forskarroll som är öppen, ´subjektiv´ och engagerad” (Patel & Davidsson, 2003, s.29). 

Metoderna som används i hermeneutisk forskning är därför i någon mening subjektiva 

och forskaren agerar alltid utifrån sin egen förförståelse. Förförståelsen betraktas som 

en tillgång för forskningen, förutsatt att det finns en rimlig och förnuftig distans. Vidare 

hade tolkningsprocessen varit omöjlig utan den förförståelse som har krävts. Med Ninni 

Carr som lärare har jag fått leda sånglek vid många och varierade situationer. Jag har 

använt sånglekar vid några olika tillfällen, professionellt och privat. I egenskap av 

student till en av informanterna har jag kunna ställa mig själv som subjekt till 

forskningsobjektet och fått ytterligare ett perspektiv. Detta är också något som Patel 

och Davidsson (2003) skriver om.  

 

 

 

4.0 RESULTAT 

 

I den text som följer kommer jag att belysa den innehållsliga tematik som skapades när 

jag analyserade mina empiriska data från informanterna. Detta gör jag genom att dela 

in avsnittet i fyra delar, utifrån dessa aspekter. Dessa beskriver på så vis de tre teman 

som jag har valt att lyfta fram här och som utgör min empiriska resultatbeskrivning i 

arbetet. I nästföljande kapitel (kapitel 5) kommer de att sättas in i ett annat analytiskt 

sammanhang. De kommer där att behandlas i relation till beskriven litteratur. 

 

 

 

4.1 Kulturarv i förändring 

 

Att sånglekarnas funktioner har förändrats genom tiderna är något som informanterna 

också berättar om. De beskriver på olika vis hur lekarna har omvandlats i sitt sätt att 

användas av folk. Göran berättar att ”En del av dom där lekarna har ju sitt ursprung i 

gamla lekstugorna som man hade ute på landsbygden förr, där ungdomar fick möjlighet 

att träffas i en friarlek och leka dom här lekarna. Ungefär som när man under 60-talet 

lekte den här ryska posten, sanning o konsekvens och såna här saker och dom här 
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lekarna hade väl något liknande. Där kyssen och klappandet var en väldigt viktig 

ingrediens i dom här lekarna, att man fick möjlighet att bjuda upp och visa något till 

någon offentligt så att säga också.” 

 

Vad är en bra lek? Eva beskriver hur Bro bro breja har levt sitt eget liv i en tradition 

som förts vidare barn emellan, utan pedagogers inblandning och att den förändrats av 

barnen själva. Hon hoppas att lekarna tas över av barnen och utvecklas av dem. ”Alltså 

Bro, bro, breja leks ju fortfarande. Det roliga med att se sådana här lekar som jag lekte 

i barntradition när jag var liten är ju att dom förändras idag också. Man ändrar 

språkligt, det blir lite nya saker som kommer till, och så blandas det med lekar från 

barn från andra traditioner och så finns det fortfarande en barntradition som utvecklas. 

Och det tycker jag är jättehäftigt. Det betyder ju att det finns något slags liv i dom här 

lekarna. Och det roligaste, det jag skulle önska om man använder lekar med barn är att 

dom tar hand om det och förvaltar det och sen så sker det förändringar där också. Dom 

gör det här till sitt eget genom att låta det förändras, för det ligger ju i sakens natur och 

det är så det ska göra. Moderna lekar som är bra, dom kommer också att leva vidare 

tror jag. För jag tror att lekar som är bra dom finns kvar. Dom som inte var så där himla 

kul, dom kommer att försvinna automatiskt. Jag tror inte vi behöver ge dom konstgjord 

andning, men vi kan släppa lös dom och sedan får vi hoppas att dom lever sitt eget liv 

därute. Och är dom bra så gör dom det.” 

 

Göran tror inte att barnen tar med sig lekarna ut på skolgården efter hans lektioner. Han 

tycker dock inte att det undergräver värdet i sångleken utan belyser att för honom har 

sångleken även undervisande och uppfostrande syften till skillnad från den mer 

spontana leken på rasten. ”I stort sett så var det väl så här, jag tänker på sånglekarna 

från Nääs och en del även av det som jag har använt, så har ju dom haft det här syftet 

att vara lärande på något sätt, man ska kunna förhålla sig till regler, och lite 

förordningar, hur man ska vara och litegrann sådär. Det är ingen motsättning mot sedan 

när barnen springer ut på rast och känner att nu går vi och leker det eller det ute på 

skolgården. Att dom inte leker dom här sånglekarna behöver inte betyda att dom är 

dåliga eller så. Dom har lite olika syften.” Han berättar också om hur han och barnen 

tillsammans moderniserade lekarna och anpassade dem till barnens fantasivärld och 

verklighet: ”En del utav mitt jobb var också att försöka att, när vi hade gjort sådana här 

sånglekar med vissa regler, att ge ett input till barnen och även dom vuxna, att komma 
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med hur vi kan göra om vi gör sådär eller tänker så […]då fick jag jättemånga kul 

grejer och varianter som jag sedan använde mig vidare utav som var mer i 

moderniserad form och sådär. Jag kom ihåg i slutet av min tid som jag var ute, då var 

det ju mycket tv-spel. Då var det i tv-spelsvärlden, att få in dom här sånglekarna där, 

eller dom typerna och det tänket.” 

 

Annelis beskriver att hon inspireras av de hon leker med till att utveckla lekarna. På så 

sätt utvecklas lekarna för henne. ”…och man får en liten inspiration, dels från barnen 

eller dom man dansar sånglekarna med. Man blir liksom inspirerad från alla håll och 

kanter på olika sätt, hur man kan förhålla sig till sånglekarna.” Det hjälper henne också 

att göra urvalet till sin lekrepertoar: ”…jag använder det utifrån hur folk reagerar på 

materialet. Om jag använder en sånglek och jag känner att det är en väldigt rolig 

sånglek, många uppskattar den, då vill jag använda den igen.” 

 

Göran menar i likhet med henne att det inte finns några stränga regler kring materialet 

och att lekarna därför är väldigt formbara och anpassningsbara efter olika situationer 

och människor. ”Och då har jag gått vidare med sångleken men alltid haft sångleken 

med mig så att säga. Gjort om texter eller…det finns inget tabu kring att vrida och 

vända på saker och ting och se det från olika håll och kanter.” För honom är berättelsen 

kärnan i det sånglekarna förmedlar och han ser det som allmängiltiga berättelser om 

känslor och funderingar som är aktuella även idag: ”…en berättelse om människor. Hur 

man har levt, hur man har… berättelserna handlar ju då om glädje och sorg, och kärlek 

och svek, etik och moral. Det är ju ämnen som skär genom generationer och alltid på 

nåt sätt finns på dagordningen.” 

 

Flera av informanterna tycker att historien bidrar till spänningen kring materialet men 

har det mer som ett privat intresse och inspirationskälla. Eva beskriver att det historiska 

arvet är viktigt för henne själv och ibland väljer hon också att göra det till en del av 

upplevelsen av leken. ”Jag tycker det är väldigt roligt att kunna knyta det till det, och 

att jag vet. Inte i alla situationer när jag använder det. För att jag tycker att en lek kan 

vara bra för att den är kul och så tror jag att man har använt dom även förr. Jag tror inte 

man har tänkt på att nu ska vi föra vidare ett historiskt arv. I alla sammanhang så 

behöver inte den som tar emot det veta det men för mig är det viktigt att därför att jag 

tycker att det är väldigt spännande att se var kommer det ifrån, i vilket sammanhang, 
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hur har det sett ut runt omkring.” Samtidigt tycker hon att traditionen och arvet kan 

skapa intresse kring leken och bidra till det lustfyllda i leken. ”Och då blir det också en 

kulturarvsfråga. Man kan ju ha kul av att göra någonting som man har gjort tidigare 

också.” 

 

Annelis uttrycker en önskan om att bevara och levandehålla traditionen. ”Så har vi lekt och 

så leker vi fortfarande, så roar vi oss i Sverige. Både förr i tiden och i dagsläget, 

förhoppningsvis i framtiden.” För Carina är det historiska kortet något hon endast plockar 

fram vid midsommarfirandet som en spännande aspekt och för att ge förnimmelsen av att 

vara en del i en lång historia:  

 
[…]då brukar jag säga det på midsommar; att Sverige är ett av de verkligen få länder 
som har en helt levande tradition med sånglekar sedan medeltiden, och att det är lite 
kul att vi hjälps åt här och upprätthåller den här levande traditionen. Säger jag ibland 
när jag leder midsommarlekar för att få ett historiskt perspektiv. 

 

Gemensamt för informanterna är inte bara en kulturbevarande inställning utan också en 

”kulturaccelererande”. Kulturbevarande på så sätt att man använder sig av ett ofta 

gammalt material och leksätt men kulturaccelererande eftersom de försöker anpassa 

lekarna till deltagarna idag. De har en kreativ och situationsanpassad attityd och vill att 

lekarna utvecklas och förändras av de lekande så att de också fortsättningsvis används. 

Göran lyfter upp ett problem han upplevde med sångleken. Han menar att den inte 

längre har en given plats, varken på skolgårdar eller i andra skolpedagogiska 

sammanhang. Den blir varmt välkomnad där den kommer men det är ingen som för den 

vidare: ”det var en kader av experter som var ute där jag ingick och försökte förmedla 

det här, och jag vet inte hur pass mycket fotfäste det fick ute. Man vart ju väldigt väl 

mottagen både i folkdanslag och ute på skolor eller ute på dagis. Men traditionstråden 

var ju kapad en gång. Det här var ju ingenting som vare sig förskolelärare eller barnen 

ägde.” 

 

 

4.2 Sånglekars berättande funktion 

 

Göran uppehåller sig mycket kring berättandets levande roll hos sånglekarna. ”Dom här 

sånglekarna växte fram och det blev sagor och berättelser kring dom. Sånglekarna blev 
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ett instrument att berätta hur man hade haft det förr eller hur, någonting spännande, så 

att säga.” För honom är berättelsen själva kärnan i vad sånglekarna förmedlar. 

Sångleksteater blev ett epitet Görans sånglekar fick för hans sätt att använda lekarna 

med tyngdpunkt på berättelsen. Han tycker att det kulturhistoriska perspektivet är 

väldigt viktigt, både för att förstå sin historia och sin samtid men också för att möta 

framtiden. Då menar han att sånglekarna är perfekta eftersom dom förmedlar historien 

på ett lustfyllt sätt. ”Om man har det som någon sorts livsuppgift höll jag på att säga, 

att förmedla det. Att barn och ungdomar så tidigt som möjligt ska försöka kunna se 

helheter förstå sammanhang med saker och ting. Så tror jag att dels så växer självkänsla 

inom sig själv och man kan också se saker i backspegeln. Man har sina rötter med sig 

och man har sina vingar. Rötterna ska man vårda och ta till sig om vad som har hänt 

bakom en och vingarna ska man använda den där kunskapen och flyga vidare in i 

framtiden. Det är det som jag ser, den här länken i en kedja, det är det som är livet. 

Man är…alla vi är en liten länk i en kedja och den måste hålla ihop på något sätt för att 

det här ska funka någotsålundavidare. Och då är den historien kring dans och musik 

som speglar också hur barn och unga och äldre har haft det genom arbete och genom 

fritid, vilket man inte hade så mycket av förut, men ändå så var ju leken och dansen en 

viktig ingrediens då, kan man säga. Jag är väldigt historiskt intresserad men tycker 

också att det är viktigt att kunna förmedla det där på ett riktigt sätt. Så att det inte bara 

blir tråkigt.” Han förespråkar en förnyad berättande funktion som är både upplysande 

och öppnar upp för nytänkande diskussioner, relaterat till dagens värden och normer: 

”Då gällde det tycker jag att ta tillvara det som sångleken i sin grund förmedlade, 

nämligen berättade en historia om vad som har varit. Och hur ska vi berätta våran 

historia då som är idag, och hur vi vill att det ska se annorlunda ut? Och då har jag gått 

vidare med sångleken men alltid haft sångleken med mig så att säga. Gjort om texter 

eller…det finns inget tabu kring att vrida och vända på saker och ting och se det från 

olika håll o kanter.” 

 

Alla uttrycker ett kreativt och kravlöst förhållande till texterna där de ändrar eller väljer 

bort efter behov. Eva uttrycker att det är någonting som har infunnit sig med hennes 

långa erfarenhet: ”Idag gör jag lite som jag vill med det mesta tror jag. Man blir lite 

sådär härligt respektlös med tiden.” Några menar också att förändrade värderingar kan 

vara en ingång till en diskussion om hur man tänkte förr. Eva beskriver detta med dessa 
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ord: ”Är det äldre lekar med äldre texter så prata gärna om vad det är för verklighet 

dom kommer ifrån, för det kan man också lära sig av”. 

 

Carina använder också den berättande potentialen i de sånglekar som praktiseras. Hon 

bygger en saga kring lekarna där sagan blir den röda tråden och lekarna blir moment i 

berättelsen. Hon utnyttjar sagan som ett kitt mellan sånglekarna när hon gör sina 

lekprogram. För henne är det en metod att skapa intresse för, och spänning i leken. 

”Och där använder vi också berättandet och historierna för att fånga uppmärksamhet o 

göra det spännande.” Det kan t.ex. vara att hon använder en karaktär i någon av 

sångerna som sedan får följa med genom hela programmet: ”Om man leker: Tjopp 

dansar i lappskor, Tjopp dansar i lappskor o faderöcken o faderöcken, Tjopp dansar i 

lappskor, då finns det ju en historia, då har vi en kille som heter Tjopp. Och han finns 

med i hela föreställningen.” Göran använder också historierna på ett liknande vis, som 

ett medel att fånga intresset hos skeptiska barn eller ungdomar som tycker att lekarna är 

larviga. Genom berättelserna kan han nå dem och kommunicera något som har relevans 

också för dem och på det sättet få med dem i dansen: ”…en del barn, framförallt killar 

då i mellanstadieålder som absolut inte ville ställa sig upp i någon ring o dansa, eller 

hålla på o fjanta sig som dom tyckte. Det var ju svårigheten. Men den bryggan som 

överbryggde det där sen det var ju mina berättelser. Alltså att det var dom som var 

huvudtemat. Och så mitt i berättelsen så ställde vi oss upp och gjorde en grej av bara 

farten därför att det ingick i berättelsen. Och helt plötsligt så var dom med och 

dansade.” 

 

För Carina blir berättelsen också en strategi för att få smidiga övergångar mellan 

lekarna. Istället för att ge torra instruktioner om formationer eller rörelser så blir det en 

del av sagan, ”det måste bli så för att föra historien framåt”. På det sättet undviker hon 

att det blir ”trassligt och stimmigt” mellan lekarna och håller intresset levande. Med 

hennes ord ”…så står dom plötsligt i små led och så har dom sina näsdukar som dom 

har lekt en annan lek med. […] då så säger jag; vet ni varför ni står så här? Jo, på väg 

hem från Turkiet så passerade vi Danmark och där så fanns det en kung och han har 

tagit er till fånga! Så nu sitter ni i kungen av Danmarks bur och vi har verkligen försökt 

att rädda er. Vi har lovat honom guld o kameler men han vill inte. Vi har till och med 

ringt till Fredrik Reinfeldt men han svarar inte. Men som tur va så finns det en som kan 

rädda er. Och om ni vänder er ditåt och släpper händerna så kan ni se honom. Det är 
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mannen från Röda Havet. Och där står då min kollega som är mannen från Röda Havet 

och så kommer han; från Röda Havet kom en man, hej Sikelej sikelunkentuss. Och då 

börjar leken.” 

 

 

 

4.3 Pedagogiska strategier och mål  

 

Sånglekarnas berättande funktion har redan tagits upp (se ovan) och hur berättelsen 

användes som pedagogisk strategi på olika sätt. I detta kapitel lyfter jag fram andra 

strategier och mål som också kom fram under samtalen. När informanterna talar om 

sina orsaker till att leka sånglekar är det ofta den egna leklusten som nämns. Att det är 

roligt att leka tillsammans och gärna över generationerna, som Annelis framhåller, är 

en av de viktigaste drivkrafterna. Men de lyfter också fram pedagogiska vinster och 

mål med lekandet. Många pratar om expressiviteten, att man kan uttrycka sina känslor, 

improvisera och agera i leken. Annelis tycker att man genom att uttrycka och 

dramatisera en känsla kan må bättre efteråt. ”Man får lov att agera, man får lov att få 

uppskattning för att man agerar för sina vänner. Och sen också det här…ajajajaj mitt 

hjärta är borta, hur ska jag få mitt hjärta igen? Där får man lov att slänga sig på golvet 

hejvilt och vara helt desperat och efteråt så kanske man känner att man har levt ut en 

känsla och kanske känner sig på bättre humör.” 

 

Göran tycker att fantasin kan få spelrum i sånglekarna: ”Det är väl själva uttrycket, att 

det sätter också igång fantasin om man jobbar med sånglekar på rätt sätt. Det finns 

möjlighet att fantisera och modernisera mycket av sånglekarna. Men framförallt 

fantasin, alltså sång, rörelse, rytmik för barn och ungdomar det är inte helt fel. Då är 

dom här sånglekarna väldigt bra att ha med.” Dans, motorik och balans är också 

färdigheter som övas. Eva tycker att sångleken är en väldigt bra ingång till dansen just 

för att man gör musiken själv, och de flesta av informanterna, om inte alla, blandar 

sånglekar med folkdans. ”Ett bra sätt tycker jag att börja, när man ska lära barn dansa. 

Att man börjar med att man gör musiken själv, det är ett lätt sätt att liksom koppla ihop 

musiken till rörelsen. Och det enklaste är då att jag gör musiken själv, att jag inte får 

den utifrån.” 
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Sånglekarna med sin ofta enkla form gör att inga förkunskaper behövs utan det räcker 

att vara med en liten stund för att förstå och hänga med i leken. Carina uttrycker hur 

den fyller en strukturerande funktion som skapar förutsättningarna för lekfullhet. 

”Det är att det är enkelt och ganska självklart. Att det ger en ram, en tydlig ram för hur 

man kan vara tillsammans eller göra något kul ihop. Alla vet reglerna och man kan på 

något sätt slappna av i det och ha kul i det.” De är också enkla i materialanspråk och 

kan anpassas till olika situationer och platser. Annelis beskriver kärnfullt vad som 

behövs för leken: ”Egentligen är det bara ett tomt rum och så människor och sen leker 

man hejvilt.” 

 

Göran menar att strukturen i en del sånglekar och att förhålla sig till reglerna är 

pedagogiska verktyg och vinster med lekarna. Han menar att den sortens träning passar 

särskilt för yngre barn. ”Men jag tycker sånglekar har just det här med att, det finns 

både regler o förordningar om hur man ska göra och roller i dom här lekarna som är 

viktiga att kunna jobba med när man ska jobba med yngre barn eller barn i 

förskoleåldern, att det finns regler som man ska följa o så ska man göra si, ska man 

göra så. Men så finns det också sånglekar där det finns mycket möjlighet för fri 

improvisation. Så det finns ett spektra av sånglekar som man bara kan välja utifrån den 

situation o vad man är ute efter litegrann.”  

 

Där Carina använde berättelsen för att skapa ett flöde i lekandet beskriver Annelis 

andra strategier som hon jobbar med när hon sätter ihop ett sångleksprogram. Det 

handlar om att göra ett varierat program med olika typer av sånglekar och med snabba 

övergångar och byten. Man ska inte hinna bli uttråkad utan det ska hända något nytt 

hela tiden. ”När jag väljer att ha ett sångleksprogram eller föreställning så försöker jag 

att lägga sånglekar så att man orkar dansa. Så att det är en blandning av sånglekar som 

det är lite ös och full fart i, motoriska saker i, sedan kommer det några som är lite 

lugnare där man får vila lite grand, och sedan några som har lite annan uppställning så 

att det inte alltid är bara i rund ring. Det ska hända olika saker hela tiden så att folk inte 

upplever att det blir tråkigt. Och det är ju för att jag är sådan som person. Jag vill ha 

omväxling hela tiden, jag vill inte ha tråkigt själv, jag gillar när det är fullt ös så att 

säga.” 
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Att leka, dansa och sjunga tillsammans är roligt. Och sångleken är en väldigt beprövad, 

fungerande form. En av dom viktiga vinsterna som lyfts fram är gemenskapen; alla är 

viktiga i leken och alla ger av sig själva. Det som Carina kallar ”gemenskapande” är 

någonting flera pratar om på olika sätt som en viktig effekt av sångleken. ”…när jag är 

ute och jobbar pedagogiskt, att man får; det finns ett ord som är gemenskapande. Då 

kan man använda det; ger en gemenskap. Och att alla är viktiga, alla blir synliga, och så 

där.” Med Annelis ord är det ”gemenskapen, glädjen och att man bjuder på sig själv 

som är det viktiga och att sångleken berör”. Carina beskriver en situation där hon 

jobbar med vuxna, då hon tycker att sånglekarna verkligen funkar. Det är ett årligen 

återkommande jobb så därför är deltagarna insatta i hur det går till. ”…dom har liksom 

fattat, jag har gjort det många år och dom känner att det ger en så rolig stämning. Och 

alla får liksom ses på ett annat sätt, och man får slappna av ihop, och man får röra på 

sig och man får sjunga.” Så trots att sånglekarna är så enkla att man kan vara med 

direkt utrycker Carina här att det blir roligast när deltagarna kan lekarna, dom har 

”fattat”. 

 

Att växa i självkänsla är något som Annelis och Eva pratar om, att ”lyfta folks 

självkänsla genom att ge dom utmaningar som dom klarar av, att man får visa det att 

man är bra på det” säger Eva.  Det kan t.ex. vara ”att våga stå i mitten, att man sjunger 

om en, att man får allas uppmärksamhet, att våga välja”. Men kan man känna sig 

utanför gemenskapen? Hur känns det om man inte blir vald av sina kamrater?  

Annelis tar upp den här problematiken som hon ser som en av svårigheterna med 

sånglekar. Hon tycker det kan vara svårt ibland att avgöra om hon ska hjälpa till eller 

om hon ska låta situationen vara, som hon drastiskt uttrycker sig, låta det vara ”lekens 

hårda sanning”. Hon ger ett exempel på en situation som kan uppstå: ”när man ska 

välja någon i ringen Du Ale, du Ale när får du en vän? Jo när jag går i ringen så tar 

jag mig en. Tänk om det är någon som inte blir tagen då. Okej, då har du ingen vän 

liksom, du får ingen vän. Och då är frågan vad man gör där i den situationen, om man 

går in som pedagog och försöker hjälpa till eller om man bara låter det vara lekens 

hårda sanning, eller hårda verklighet så att säga. Som då kan vara knepigt.” 
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4.4 Pojkar och flickor i dansen 

 

Det kan vara intressant att titta med ett genusperspektiv på sångerna eftersom många är 

traditionella och inte skildrar dagens ideal. I sånglekar är ofta huvudaktörerna 

uppdelade i grupperna pojkar och flickor. Ibland har dom olika roller och agerar olika 

men i många fall är dom helt utbytbara. Dramat kretsar ofta kring interaktionen mellan 

dessa två grupper. Mina informanter förhåller sig till detta på olika sätt. De har lite 

olika tankar och strategier kring problematiken men gemensamt för alla är nog att de 

ibland väljer bort eller ändrar material utifrån ett genusperspektiv. ”..det måste ju också 

någon stans knyta an till en verklighet som känns okej för barn idag” säger Eva. 

 

Eva tycker att den ursprungliga funktionen hos sånglekarna - ett tillfälle för pojkar och 

flickor att ta i varandra - är en viktig aspekt även idag. För äldre ungdomar kan leken 

vara ett sätt att våga uttrycka sig, menar hon: ”Med äldre ungdomar är det dels som 

sagt gymnastiska olika utmaningar som finns i det. Men sedan också det här, lite pojke-

flicka och att få komma i närheten. Det finns ju hur mycket lekar som helst som haft 

det syftet, och det får man ju inte förringa. För det är ju faktiskt en jätteviktig del, att i 

skydd av leken kan man göra saker som man kanske inte riktigt vågar göra annars. Och 

det tror jag faktiskt gäller ungdomar idag också, dom är inte så väldigt annorlunda. 

Samhället ser lite annorlunda ut runtom men jag tror att det faktiskt inte är så stor 

skillnad på människor i alla fall.” 

 

Annelis ger en bild av ett samhälle där pojkar och flickor hölls åtskilda från varandra 

och där sångleken därför spelade en viktig roll som erkänd mötesplats. Dagens 

samhälle ställer inga sådana sedlighetskrav och eftersträvar dessutom ett 

jämlikhetsideal, men i Annelis beskrivning håller barnen sig ändå inom grupper 

baserade på kön. Hon tycker att hon kan använda sig av lekarnas ofta inbyggda 

könsuppdelning för att hjälpa barnen förbi sin blygsel för någon av det andra könet. 

Hon tycker därför inte att det är ett problem att lekarna innehåller mycket 

könssegregerande texter; pojkarna där och flickorna där, utan ser det som en fördel och 

försöker till exempel ställa upp barnen varannan pojke, varannan flicka. ”Rent 

historiskt så har ju sånglekarnas betydelse varit att det var det enda tillfälle då 

ungdomarna fick lov att vara nära varandra. Dom fick till och med både kramas o 

pussas och göra saker som var strängeligen förbjudet vid andra tillfällen för dom, då 
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dom hölls extremt åtskilda från varandra. Det var mycket förbud att umgås med det 

andra, täcka könet, så att säga. Vi har då […] upplevt att många gånger så är det 

extremt svårt att umgås pojke och flicka. Därför att dom vägrar hålla varandra i handen 

men att dom mycket gärna kan hålla en pojke i handen men absolut inte en flicka. Och 

tvärtom då, flickorna kan hålla i varandras händer men inte pojkarnas. Och då har vi 

tyckt att här skulle vi kunna hjälpa barnen så att det inte blev så svårt att hålla i handen. 

Det ska inte vara något konstigt, man ska kunna hålla vem som helst i handen, både 

pojkar och flickor, och stora och små, och annorlunda och likadana o.s.v. Det ska inte 

vara något märkvärdigt alls. Så då har vi försökt och ställa upp dom pojke och flicka 

och sagt att man ska kunna hålla alla och det är för att vi är olika starka och kan hjälpa 

varandra o.s.v.” 

 

Eva ser också ett användningsområde för lekarna att överbrygga en rädsla mellan 

könen som hon säger tillhör en period i barns utveckling. En ”period när det är 

jättekänsligt om det är pojke eller flicka och man ska vara väldigt fast i, jag skulle säga, 

sina könsroller.” För henne kan de snabba bytena i leken bli en strategi för att bryta 

invanda mönster t.ex. det att pojkar och flickor inte väljer varandra, men även andra 

mönster som kan uppstå i grupper. ”Däremot det här att flickor bjuder upp pojkar och 

tvärtom emellanåt, därför att det finns ett behov av det. Där liksom flickorna håller sig 

för sig själv och killarna för sig själv, och att det kan finnas ett värde i att man vågar ta 

någon annan. Det kan också finnas ett värde i att man gör lekar där man snabbt byter 

partner, och man ska skynda sig på så att man inte bryr sig om vem man tar. Att det 

kanske inte är det viktigaste. Gärna bara lekar där jag kan använda, eller i alla fall bryta 

mönster, att man inte bara dansar med samma eller håller i samma person som man 

alltid gör utan man kanske ska våga göra något med någon annan också.” 

 

Carina lägger inte någon vikt vid att följa textens uppmaning när det gäller att flickor 

dansar med pojkar och tvärtom. För henne handlar det bara om att dansa med någon. 

När hon lär ut pardansen polska får alla lära sig föra och följa, som hon kallar ”dansa 

kille” och ”dansa tjej”. Det blir en position i förhållande till den andra som berättar om 

vem som traditionellt innehaft platsen snarare än vilken funktion platsen har. ”Om det 

ska vara tjej och kille när man dansar, det brukar jag inte bry mig jättemycket om. Utan 

det är mera ”två och två”. Och så kan jag ibland, om man lär ut polskedans, kan man 

göra ”dansa kille”, ”dansa tjej”. Och att vi alltid när vi lär ut polska låter både tjejen 
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och killen föra och så. Det har väl inte så mycket att göra med att man måste vara 

jämlik utan mer med att det är viktigt att kunna. Även fast man är tjej eller även fast 

man är kille.” 

 

Carina tycker att beskrivningen av pojkar och flickor ibland kan vara könsstereotyp i 

sånglekarna. Hennes strategi är då att helt enkelt välja bort det materialet. Hon upplever 

annars leken som jämlik. ”Periodvis så har jag tänkt ganska mycket på det där och just 

inte använt sådana väldigt könsstereotypa texter. Det finns ju så himla mycket att välja 

på. Då behöver man ju inte välja dom, om det nu är så att flickorna ska vara jättesöta 

och fina bara, och killarna ska vara jättemacho. Jag tänker inte så mycket på det utan 

det känns ganska jämlikt överhuvudtaget att dansa sånglekar.” 

 

Annelis har ett annorlunda förhållningssätt till tematiken, hon menar att det skildrar 

hennes eget ideal: ”för mig är det bara en lek. Att flickorna uti raderna långa, sträck så 

fram handen, ta din kära i handen. Jag tycker inte det är så farligt dom här sånglekarna, 

visst dom har pojkar och dom har flickor och pojken ska vara kär i flickan och flickan 

ska vara kär i pojken men det är…för mig är det naturligt och det ingår i min egen lilla 

flickdröm om prinsen och den vita hästen som kommer o friar till mig så att säga.” 

 

En mer problematiserande inställning uttrycks av Göran som vill använda 

genusaspekten till att öppna upp för samtal om en annan tid. ”Dom är ju ganska 

könsbundna dom här, en del utav sånglekarna. Ibland är det väldigt bra, därför att när 

man ska prata om en tid, ett samhälle eller en företeelse tillbaka i tiden är det ju bra att 

börja där någonstans, så som det såg ut och göra teater av det på något sätt.” Att 

använda den förändrade värdegrunden som en diskussionsmöjlighet förs också fram av 

Eva som tycker att man på det sättet kan lära sig något om historien och nutiden.  

 

 

 

5.0 DISKUSSION 

 

I detta kapitel vill jag sätta resultaten i ett historiskt sammanhang. Här problematiserar 

och bearbetar jag det material jag tidigare har redogjort för genom att jämföra 

resultaten från intervjuerna med den idéhistoriska bakgrunden. 
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5.1 Sånglekar i ett nytt pedagogiskt rum 

 

Sångleken har gjort en resa från att vara allas egendom till att bli pedagogernas och 

lekledarnas. Från att en lär sig av många till att många lär sig av en. Den har flyttat in i 

ett nytt pedagogiskt rum. I det pedagogiska rummet har sångleken getts olika 

funktioner. Från att användas i moraliskt fostrande syften av pedagogerna på Nääs som 

vi såg i kapitel 2, till försök att återgå till mer ursprungliga sätt att leka. Flera av mina 

informanter beskriver att det roliga i leken är det viktigaste. De är väl insatta i 

sånglekarnas historia och uppskattar de ursprungliga karaktärsdragen hos lekarna, som 

expressivitet, improvisation, dans och fantasi och flera pratar om hur barnen också 

utvecklar och påverkar lekarna. Annelis beskriver att hon väljer sin repertoar utifrån 

kvalitén - hur rolig den är, och inte utifrån ett lärandeperspektiv.  

 

Eva menar att en lek lever vidare om den är bra utan att man behöver ge den, som hon 

kallar det, ”konstgjord andning”. Samtidigt skulle många sånglekar vara bortglömda 

idag om de inte fått en pedagogisk betydelse och till exempel blivit spridda till lärare. 

Göran däremot tycker att sångleken är bra trots att barnen inte tar med den ut på 

skolgården eftersom den för honom också har lärande syften. Diskussionen belyser att 

sångleken inte längre har en självklar plats och att det finns en problematik i att den nu 

leds av en pedagog. Helst skulle den ledas av barnen själva. Göran tycker det är 

problematiskt att ingen ”äger” den, varken barnen eller förskolepersonalen säger han. 

Frågan är kanske om, och i så fall var, och hur sångleken kan få en plats. Förutom den 

lilla stunden kring midsommarstången en gång om året. Flera förhåller sig dubbelt till 

lekarna, de ser de ursprungliga funktionerna som värdefulla samtidigt som man tittar på 

lekarna utifrån, som ett verktyg att lära sig om historien. De har ett reflektivt 

förhållningssätt till lekarna. Många uttrycker att man kan ha kul av att göra något man 

gjort förr, av att det är ett kulturarv.  

 

En av de funktioner som informanterna talar om är det som Carina kallar 

”gemenskapande”. Detta var på många olika sätt en viktig funktion även förr, som jag 

lyfte fram i de teoretiska kapitlen. Det var en viktig källa till gemensamt nöje. Man 

lekte över generationerna och alla kunde delta eftersom inga särskilda kunskaper 

krävdes. Men en skillnad var att förr fanns inte en ledare på samma sätt som idag när 
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pedagogen sitter inne med all kunskap och de andra lekdeltagarna är mer eller mindre 

okunniga. Som litteraturen i kapitel 2 visade, fanns också ett exkluderande inslag mitt i 

gemenskapen. Eftersom det fanns stort utrymme för improvisation både i text och 

rörelse kunde man ta tillfället i akt att driva med någon och skämta lite elakt om någon 

av deltagarna. Texterna kunde också vara elakare än de vi sjunger idag som vi såg på 

exemplet ”Nu är det jul igen” i kapitel 2.3 (Stockholms folkminnen, Danielsson & 

Ramsten). Som jag också har visat på handlar många av de äldre lekarna (ett välkänt 

exempel är Skära havre) om att välja någon i ringen, men hur känns det då om man inte 

blir vald? Annelis lyfter den problematiken som en av svårigheterna med sånglekarna. 

När leken hamnar i ett klassrum eller i andra situationer då deltagarna inte själva har 

valt att delta blir pedagogens roll än viktigare. Därför är det förvånande att den 

frågeställningen inte tas upp av fler. Innebär det att strategierna är omedvetna? Eller 

väljer de andra lekar där sådana situationer inte uppstår?  

 

 

 

5.2 Den narrativa funktionen då och nu 

 

Som jag har beskrivit innan genom mina informanter så har sånglekarna en berättande 

potential som jag väljer att kalla den narrativa funktionen. Det har kommit fram i 

resultatet att denna har blivit väldigt central i pedagogiken. En narrativ funktion har 

alltid funnits i sångleken men den har också förändrats över tiden. Som vi såg i kapitel 

2.3 så berättades bland annat om kärlek, vardagen och arbetet, och man förkroppsligade 

berättelsen genom dansen som till exempel i Viljen i veta och viljen i förstå. Nu 

förhåller man sig reflekterande till texten eftersom den är en berättelse om hur det har 

varit men därför också belyser hur samhället har förändrats och hur det är idag. Flera av 

informanterna ger exempel på att förhålla sig till innehållet på ett personligt och 

flexibelt sätt. Man kan använda sångleken för att reflektera över sitt liv och vår historia. 

Göran beskriver hur han vill kontextualisera sånglekarna för att som han säger; skapa 

”helheter och sammanhang”. På det sättet har sånglekarna blivit ett 

diskussionsunderlag för att tala om värderingar. En intressant fråga här blir om denna 

nya narrativa funktion har blivit nutidens sätt att också fostra unga människor på? Som 

jag tidigare redogjort för har sånglekar även tidigare använts som ett pedagogiskt 

verktyg för att tjäna uppfostrande syften (Hellgren, 1905). Men då fungerade 
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uppfostran genom sånglekarna på ett annat vis. Normer och värderingar förmedlades 

och förkroppsligades mer direkt i aktiviteterna. Man kan förmoda att det reflekterande 

pratet runt sångerna inte stod i centrum i lika hög grad som idag. Kanske det kan 

uttryckas som att man lärde sig i sånglekar, inte av sånglekar? 

 

Ett annat sätt att använda den narrativa funktionen på kan belysas av Görans epitet 

sångleksteater. Både Göran och Carina beskriver att sånglekarna tar plats under en 

större ram som är berättelsen eller sagan. Detta är en ny metod att använda berättelsen 

som både bygger på leken men samtidigt sträcker sig utanför den enskilda leken och 

binder ihop ett helt program av flera lekar.  

 

 

 

5.3 Sånglekar och genus 

 

I många sånglekar är som vi sett dramat uppbyggt kring interaktionen mellan två 

grupper; pojkar och flickor. Det visade sig finnas många sätt att hantera detta på hos 

pedagogerna som jag intervjuade. Några använde sig av detta faktum som en strategi 

både i den traditionella meningen; att ge pojkar och flickor ett tillfälle att komma 

varandra nära. Men också i ett nytt syfte; att bryta ett mönster där flickor och pojkar 

håller sig för sig själva. Man använder alltså gruppindelningen baserat på kön för att 

motverka en gruppindelning baserat på kön.  

 

Att sånglekarna förr hade en central funktion i att skapa utrymme för känsloyttringar 

och bekännelser av detta slag, har jag tidigare visat på när jag beskrev så kallade 

sammanparningslekar och friarlekar (se kapitel 2.4). I kontrast mot det praktiska 

vardagslivet kunde man i denna lustfyllda aktivitet få chansen att antingen närma sig 

varandra eller undfly varandra och på det sättet uttrycka sina känslor (Dansmuseet, 

Persson, 2004). Det blir också tydligt om man tittar på texterna i äldre sånglekar, som i 

exemplen jag givit i kapitel 2.3 ur Svenska fornsånger  (Arwidsson, 1842) och 

exemplen i kapitel 2.4. Det är inte okomplicerat att som pedagog använda den gamla 

funktionen att sånglekarna var ett tillfälle för flört, idag, eftersom många texter speglar 

en verklighet som ser väldigt annorlunda ut än den vi har idag. Då texterna ofta är 

baserade på grupperna pojkar och flickor finns det många som hamnar utanför 
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gemenskapen. Heteronormativitet är ett 90-talsord myntat av Michael Warner i hans 

bok Queer Theory (Wikipedia.org, 06.01.2011). Ordet speglar försök att göra dagens 

samhälle mer tillåtande och inte som förr dölja de som avvek från den heterosexuella 

normen. Hur kan sånglekarna göras mindre uteslutande och mer öppna? Flera av 

informanterna talar mycket om att lekarna är väldigt formbara och anpassningsbara, 

”det finns inget tabu kring att vrida och vända på saker och ting och se det från olika 

håll och kanter” säger Göran. Men om man till exempel delar upp barnen i grupper 

baserade på kön hjälper det troligen inte barn att se bortom könsrollerna och till 

exempel känna att man kan föra eller följa i dansen utan att det har samband med ens 

könstillhörighet. Att man inte ”dansar kille” eller ”dansar tjej” utan att man istället för 

och följer, vilket är förmågor som inte behöver associeras med något kön.  

Flera av informanterna tar upp att en vinst med lekarna är att bryta umgängesmönster i 

gruppen. När det går fort i leken hinner man inte bry sig om vem man tar säger Eva. 

Det är ett smart sätt att komma förbi olika typer av gruppindelning, vare sig det gäller 

kön eller andra premisser. 

 

Genusperspektivet är alltså närvarande i informanternas pedagogiska strategier på olika 

sätt. Flera talar om att de väljer bort material som står för någonting de inte uppskattar. 

Eftersom det finns så mycket att välja mellan så upplever de inte frågeställningen som 

ett problem. På det sättet kan man säga att de genuskammar materialet för att anpassa 

det till dagens värderingar. Denna process liknar den som jag redogjorde för i kapitel 

2.4 då texterna averotiserades för att anpassas till barn (Danielson & Ramsten, 1998). 

Ett annat sätt att bemöta problematiken som finns i texterna är att behandla det som en 

tillgång, och en ingång till ett samtal om hur man tänkte förr. Genom detta kan man 

lyfta frågan om hur vi tänker idag och därigenom ställa sig frågan hur vi vill ha det. 

 

 

 

6.0 SLUTREFLEKTION 

 

Det har varit väldigt givande att få ta del av pedagogernas arbetsmetoder, tankar och 

särskilt deras engagemang. Det har varit en förmån att intervjua dem, som att få lyssna 

på en spännande berättelse där berättaren plötsligt sjunger en strof för att ge liv åt 

situationen. Det har också varit intressant att fördjupa sig i de historiska studierna. 
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Mina intervjuresultat blev över min förväntan och mycket fylliga tack vare 

pedagogernas stora erfarenhet och berättarförmåga. En kvalitativ forskningsansats 

visade sig vara en lämplig väg för att få fram pedagogernas syn på frågeställningarna. 

De har alla unika synsätt och arbetsmetoder men det visade sig samtidigt att många 

upplevelser och funderingar var gemensamma inom den undersökta gruppen. Jag 

tycker också att den idéhistoriska ingången till frågeställningarna var lyckad då jag 

eftersträvade att sätta pedagogernas moderna röster i ett större sammanhang. Det vore 

intressant för vidare forskning att avgränsa den idéhistoriska ramen snävare och göra en 

djupare studie av utveckling och tankegångar under 1900-talet fram till idag. Om jag 

hade haft möjlighet att göra en större studie hade det också varit av intresse att göra 

observationer och dokumentera pedagogernas arbete i praktiken. Eftersom jag fick 

fram resultatet med den narrativa funktionen och de olika strategierna kring att bevara 

och förnya i sångleken så hade det varit givande att ta del av praktiken ”in action”. 

Informanterna har ett reflektivt förhållningssätt till lekarna. Många uttrycker att man 

kan ha kul av att göra något man gjort förr, av att det är ett kulturarv. För några har 

sånglekarna blivit ett diskussionsunderlag för att tala om värderingar. En intressant 

fråga här blir om denna nya narrativa funktion har blivit nutidens sätt att också fostra 

unga människor på? 

Sånglekar har visat sig ha många potentialer, även för vuxna. Den här ramen för 

underhållning som man kan slappna av och ha kul i som Carina pratar om och de 

innehåller mycket som är uppskattat av många. Sång, dans och lek, eller någon sorts 

interaktion om man så vill. Att sjunga i grupp är ett av de största fritidintressena i 

Sverige. Och även dans är ett stort och växande intresse. Lek däremot har fått en ny 

betydelse. Lek är numera för barn. Sång och dans kan vuxna fortfarande hålla på med 

medan leken har förpassats till barnavdelningen. Hur gör man då för att som Eva säger: 

”knyta an till en verklighet som känns okej idag”? Eller ska man välja det historiska 

perspektivet och låta dem berätta en historia som hjälper en att se på tillvaron utifrån? 

Är det möjligt att göra både och, är en fråga jag ställer mig. En fråga som förtjänas att 

gå vidare med. 

 

Hur pedagogerna väljer bort och ändrar i materialet belyser ett förhållningssätt till 

sånglekar som alltid har funnits. Det är en moderniseringsprocess som inte är ny utan 

en ständigt pågående rörelse mot förändring och förnyad aktualitet. Skillnaden är att 

den nu görs av professionella pedagoger som har stor inblick i materialet och känner 
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sig fria i förhållande till det. Denna avslappnade attityd är ingen självklarhet för andra. 

Särskilt i förhållande till en pedagog kan ett material med barnens ögon tolkas som en 

sanning. När barnen inte ”äger” lekarna är de inte fria att omforma dem. När leken 

hamnar i det pedagogiska rummet och deltagarna inte själva har valt att delta blir 

pedagogens roll än viktigare.  Jag fick fram ett nytt resultat som visar en strategi att 

genom att använda sånglekarnas inbyggda uppdelning i kön minska uppdelningen i kön 

bland barnen. Att i fortsatt forskning tränga djupare in i genusproblematiken när det 

gäller sättet att använda sånglekar idag känns också motiverat. 
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INTERVJUGUIDE (bilaga) 

 

Jag använde inte alla frågor till alla om jag kände att jag redan fått svar på den 

frågan. 

 

Berätta lite om dig själv och hur du jobbar/jobbat med sånglekar?  

Jag la till denna fråga efter första intervjun för jag kände att det öppnade för 

informanten att ge sin egen bild och berätta sådant som denne finner av intresse utan 

min styrning. 

 

Var lärde du dig sånglekar? 

 

Varför dansar du sånglekar? 

 

Vad är det positiva med sånglekar? 

 

Vad är negativt/svårt? 

 

Vad fyller de för funktion? 

 

Vad är ditt mål/syfte med att dansa sånglekar? 

 

Hur använder du sånglekar? 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Heteronormativity
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Vilket är sammanhangen? 

 

Vilket material använder du? 

 

Hur väljer du lekar? 

 

Möter du nya lekar när du är ute och jobbar? 

 

Hur arbetar du med sånglekar, metod? 

 

Hur tänker du kring genus och könsstereotyper i materialet? 

 

Heteronormativitet?  

 

Jag hade till första intervjun en fråga som löd ”hur hanterar du materialet”. Men 

insåg att den var svår att förstå och att vad jag var ute efter handlade om arv och 

historia. Därför använde jag sedan följande tre frågor som är mer direkta och mer 

provocerande. 

 

Är det historiska arvet viktigt? 

 

Är du traditionsbärare? 

 

Har vi glädje av gamla lekar idag? 

 


